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2.  Towarzyszenie ubezpieczonemu wraz z rozwojem choroby i procesem leczenia

  Choroby układu krążenia
Przypadek:  Mężczyzna, lat 59 (pracownik biurowy), przyjęty został do szpitala z powodu dolegliwości bólowych w klatce pier-

siowej. Na podstawie badań rozpoznano: nadciśnienie tętnicze oraz zapalenie mięśnia sercowego. Z tytułu odbytej 
hospitalizacji otrzymał świadczenie z pozycji 143 wykazu. Po pół roku trafi ł ponownie do szpitala, gdzie rozpoznano 
zaawansowaną chorobę wieńcową. Otrzymał świadczenie po raz kolejny, tym razem z pozycji 144 wykazu. Kolejna 
hospitalizacja miała miejsce 4 miesiące później i podyktowana była koniecznością przeprowadzenia operacji pomo-
stowania tętnicy wieńcowej (poz. 149 wykazu) i tym razem ubezpieczony otrzymał świadczenie.

  Choroby układu pokarmowego
Przypadek:  Mężczyzna, lat 54 (restaurator), po 5 miesiącach trwania dodatkowej umowy ubezpieczenia przyjęty został do 

szpitala z powodu cech krwawienia z przewodu pokarmowego. Z tytułu odbytego leczenia, otrzymał świadczenie 
z pozycji 186 wykazu. Sześć miesięcy później doszło do kolejnej hospitalizacji, podczas której rozpoznano zapalenie 
żołądka i dwunastnicy. Tym razem otrzymał świadczenie z pozycji 181 wykazu. Po niecałym roku, ubezpieczony 
poddany został kolejnej hospitalizacji. Rozpoznano: nowotwór złośliwy żołądka. Świadczenie ubezpieczeniowe 
wypłacone zostało z pozycji 213 wykazu. Z powodu konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego, kilka dni 
później miała miejsce kolejna hospitalizacja. Z tytułu tej ostatniej ubezpieczony otrzymał z pozycji 218 wykazu. 

  Choroby żeńskich narządów płciowych
Przypadek:  Kobieta, lat 34 (kierownik budowy), została przyjęta do szpitala z powodu nieprawidłowych krwawień macicznych. 

W trakcie hospitalizacji wykonano wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy. Z tego powodu ubezpieczona 
otrzymała świadczenie z pozycji 409 wykazu. Ze względu na nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego, 
zalecono kolejną konsultację. Dwa tygodnie później ubezpieczona ponownie hospitalizowana. Przeprowadzono 
pełną diagnostykę i wdrożono leczenie. Z tytułu tej hospitalizacji ubezpieczona otrzymała świadczenie z pozycji 407 
wykazu. Z powodu rozpoznanego raka szyjki macicy cztery dni później ubezpieczona poddana została kolejnemu 
leczeniu – amputowano szyjkę macicy. Wysokość świadczenia przysługującego ubezpieczonej odpowiadała pozycji 
424 wykazu. 

3.  Uwzględnienie w zakresie ochrony poważniejszych zachorowań

   Choroba tarczycy leczona operacyjnie
Przypadek:  Mężczyzna, lat 32 (marynarz), z powodu spadku masy ciała, drżenia rąk oraz znacznego powiększenia szyi, wykonał 

badania diagnostyczne – wykazały one wole guzowate tarczycy. W trakcie hospitalizacji wykonano całkowite wycięcie 
tarczycy. Świadczenie jakie otrzymał od Towarzystwa przypisane jest pozycji 366. 

  Nowotwór łagodny jajnika lub jajowodu leczony operacyjnie
Przypadek:  Kobieta, lat 28 (sprzedawca), po 7 miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej przyjęta została do szpitala 

w 18 tygodniu ciąży z powodu cysty na jajniku wymagającej usunięcia. Zabieg został wykonany. Z tytułu hospitalizacji 
ubezpieczona otrzymała świadczenie z pozycji 413 wykazu.

4.  Uwzględnienie w zakresie ochrony bardzo poważnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych

  Leczenie operacyjne złośliwych chorób jamy ustnej 
Przypadek:  Kobieta, lat 33 (handlowiec), po kilkumiesięcznej diagnostyce hospitalizowana z powodu konieczności leczenia 

operacyjnego złośliwego nowotworu języka. Otrzymała świadczenie z pozycji 89 wykazu.

  Nowotwór złośliwy sutka leczony operacyjnie z jednoczesnym wycięciem węzłów chłonnych 
Przypadek:  Kobieta, lat 48 (pracownik biurowy), uzyskała świadczenie z pozycji 359 wykazu z powodu konieczności leczenia 

nowotworu złośliwego piersi, rozpoznanego na podstawie badania mammografi cznego wykonanego miesiąc przed 
hospitalizacją.
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Czym jest umowa ubezpieczenia świadczenia szpitalnego Zdrowe Życie?
Zdrowe Życie to nowoczesne ubezpieczenie gwarantujące świadczenie z tytułu wystąpienia u osoby ubezpieczonej 
określonych chorób lub urazów i ich leczenie wskazanymi metodami w szpitalu (wykonanie określonych procedur 
medycznych). 

Wszystkie objęte odpowiedzialnością towarzystwa przypadki chorób i urazów, a także metody leczenia są wskazane w specjalnym 
wykazie, który jest załącznikiem do umowy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakres ubezpieczenia jest zależny od wybranej 
przez Ubezpieczającego wersji umowy i może 
obejmować:

  w wariancie I – hospitalizację związaną 
z operacyjnym lub zabiegowym leczeniem 
określonych chorób lub urazów wskazanymi 
metodami;
  w wariancie II – hospitalizację związaną 
z operacyjnym, zabiegowym lub 
zachowawczym leczeniem określonych chorób 
lub urazów wskazanymi metodami.

Ubezpieczeniem są objęte zdarzenia wskazane 
w wykazie bez względu na to czy wystąpiły na 
terytorium RP czy też poza nim.

Jak skonstruowany jest wykaz 
przypadków objętych umową?
Wykaz przypadków objętych najszerszym 
zakresem odpowiedzialności Towarzystwa zawiera 
450 pozycji obejmujących ok. 1850 przypadków, 
w tym:

  około 1500 przypadków związanych 
z leczeniem/diagnozowaniem ok. 540 chorób;
  około 350 przypadków leczenia ok. 100 typów 
urazów.

W wykazie odrębnie ujęte są różne sposoby 
leczenia tej samej choroby lub urazu 
z uwzględnieniem ewentualnych powikłań – 
i jest to uwzględnione w wysokości świadczenia. 
Ponadto wykaz bazuje na międzynarodowych 
klasyfi kacjach chorób i procedur medycznych 
ICD 10 i ICD 9 obejmując swym zakresem 
znaczną część sklasyfi kowanych tam rozpoznań 
i sposobów leczenia z uwzględnieniem tych 
najbardziej nowoczesnych. 

Jakie choroby lub urazy są objęte ochroną?
Ubezpieczenie obejmuje hospitalizacje związane z leczeniem 
bardzo szerokiego zakresu schorzeń i urazów – od stosunkowo 
lekkich (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie wyrostka 
robaczkowego, kamica pęcherzykowa), poprzez ciężkie 
(np. zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie trzustki) 
do bardzo ciężkich (np. nowotwory różnych narządów, 
niewydolności narządów wymagające ich przeszczepu). 
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, 
odpowiedzialność Towarzystwa może dotyczyć nie tylko 
hospitalizacji związanych z leczeniem chorób lub urazów, 
ale także – diagnostyki wybranych dolegliwości (wariant II). 
Zakres ubezpieczenia obejmuje różnorodne metody leczenia 
szpitalnego – nie tylko operacyjne i zabiegowe, ale również 
w wariancie II metody zachowawcze (niezabiegowe).

Jaka jest wysokość świadczeń 
i od czego zależy?
Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu danego zdarzenia 
jest określana jako wskazany procent Sumy Ubezpieczenia określony 
w wykazie zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Wysokość Sumy 
Ubezpieczenia określa Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia 
i może ona być jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych lub też 
zróżnicowana dla różnych grup ubezpieczonych.
W poniższej tabeli znajdą Państwo przykładowe wysokości świadczeń 
dla kilkunastu wybranych zdarzeń przy różnych wysokościach Sum 
Ubezpieczenia.

Jak można zawrzeć 
umowę Zdrowe Życie?
Zdrowe Życie jest umową dodatkową oferowaną w ramach 
ubezpieczenia grupowego Opiekun. Umowa Zdrowe Życie może 
być zawarta przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego Opiekun 
lub może być dołączona do istniejącego ubezpieczenia grupowego 
w trakcie jego trwania. 

Przykłady wypłacanych przez Avivę Commercial Union świadczeń z tytułu umów 
dodatkowych ubezpieczenia świadczenia szpitalnego:
1. Częste występowanie „łagodnych” schorzeń 

  Żylaki kończyny dolnej leczone operacyjnie (poz. 135 wykazu)
Przypadek:  Kobieta, lat 48 (pracownik umysłowy), uzyskała świadczenie ubezpieczeniowe z powodu leczenia operacyjnego 

żylaków kończyny dolnej po dwóch dniach pobytu w szpitalu. 

  Zapalenie płuc leczone zachowawczo z niepowikłanym przebiegiem leczenia (poz. 95 wykazu)
Przypadek:  Mężczyzna, lat 33 (pracownik fi zyczny), trafi ł do szpitala z powodu kaszlu, gorączki oraz ogólnego osłabienia. 

W trakcie pobytu rozpoznano zapalenie płuc i wdrożono leczenie. Otrzymał świadczenie z pozycji 95 wykazu.

  Wykonanie artroskopii leczniczej (poz. 328 wykazu)
Przypadek:  Mężczyzna (geodeta), w wieku 38 lat, doznał urazu stawu kolanowego. Z powodu uszkodzenia łąkotki 

i zerwanego więzadła krzyżowego przedniego poddany został zabiegowi artroskopowej rekonstrukcji więzadła. 
Zdarzenie wypadkowe miało miejsce po dwóch miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy 
dodatkowej. Ubezpieczony otrzymał świadczenie z pozycji 328 wykazu.

Przypadek:  Mężczyzna (młynarz), w wieku 36 lat, uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia więzadła 
krzyżowego przedniego kolana. Podczas hospitalizacji wykonano artroskopową rekonstrukcję więzadła 
krzyżowego przedniego. Ubezpieczony otrzymał świadczenie z pozycji 328. Z powodu zapalenia błony maziowej 
stawu kolanowego, stwierdzono konieczność wykonania ponownej artroskopii. W związku z tym ubezpieczony 
ponownie otrzymał świadczenie z pozycji 328 wykazu.

Przypadek:  Mężczyzna, w wieku 54 lat (manager), hospitalizowany z powodu dolegliwości bólowych kolana. W trakcie 
leczenia szpitalnego wykonano zabieg artroskopii leczniczej. Z tytułu tego zdarzenia ubezpieczony otrzymał 
świadczenie z pozycji 328. Po ok. pół roku ponownie hospitalizowany – tym razem z powodu choroby stawu 
łokciowego. Ponownie zaszła konieczność wykonania zabiegu artroskopowego i ponownie ubezpieczony 
otrzymał świadczenie z pozycji 328 wykazu.

 Nazwa

wysokość świadczenia jako 
procent Sumy Ubezpieczenia 
w zależności od złożoności 

danego przypadku

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 7 000 zł

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 12 000 zł

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 23 000 zł

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 30 000 zł

Przykłady chorób i urazów nie związanych z płcią i wiekiem ubezpieczonego:

uraz nosa od 2% do 4 % od 140 zł do 280 zł od 240 zł do 480 zł od 460 zł do 920 zł od 600 zł do 1200 zł

złamania różnych kości od 3% do 55 % od 210 zł do 3850 zł od 360 zł do 6600 zł od 690 zł do 12650 zł od 900 zł do 16500 zł

urazowe uszkodzenie mięśni od 5% do 8 % od 350 zł do 560 zł od 600 zł do 960 zł od 1150 zł do 1840 zł od 1500 zł do 2400 zł

urazowe uszkodzenie struktur różnych stawów od 4% do 10 % od 280 zł do 700 zł od 480 zł do 1200 zł od 920 zł do 2300 zł od 1200 zł do 3000 zł

rana otwarta skóry 4% 280 zł 480 zł 920 zł 1 200 zł

oparzenia od 8% do 55 % od 560 zł do 3850 zł od 960 zł do 6600 zł od 1840 zł do 12650 zł od 2400 zł do 16500 zł

choroby gardła i krtani od 4% do 12 % od 280 zł do 840 zł od 480 zł do 1440 zł od 920 zł do 2760 zł od 1200 zł do 3600 zł

zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc od 8% do 15 % od 560 zł do 1050 zł od 960 zł do 1800 zł od 1840 zł do 3450 zł od 2400 zł do 4500 zł

nadciśnienie tętnicze od 3% do 9 % od 210 zł do 630 zł od 360 zł do 1080 zł od 690 zł do 2070 zł od 900 zł do 2700 zł

wady nabyte zastawek serca od 8% do 75 % od 560 zł do 5250 zł od 960 zł do 9000 zł od 1840 zł do 17250 zł od 2400 zł do 22500 zł

choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy od 4% do 15 % od 280 zł do 1050 zł od 480 zł do 1800 zł od 920 zł do 3450 zł od 1200 zł do 4500 zł

kamica układu moczowego od 4% do 7 % od 280 zł do 490 zł od 480 zł do 840 zł od 920 zł do 1610 zł od 1200 zł do 2100 zł

Przykłady chorób charakterystycznych dla osób w wieku do 30 roku życia:

przepuklina jądra miażdżystego 25% 1 750 zł 3 000 zł 5 750 zł 7 500 zł

zapalenie mięśnia serca, zapalenie wsierdzia 24% 1 680 zł 2 880 zł 5 520 zł 7 200 zł

zapalenie błony śluzowej, żołądka lub dwunastnicy 5% 350 zł 600 zł 1 150 zł 1 500 zł

ostre zapalenie trzustki od 7% do 53 % od 490 zł do 3710 zł od 840 zł do 6360 zł od 1610 zł do 12190 zł od 2100 zł do 15900 zł

choroby tarczycy od 8% do 13 % od 560 zł do 910 zł od 960 zł do 1560 zł od 1840 zł do 2990 zł od 2400 zł do 3900 zł

zapalenie nerek 10% 700 zł 1 200 zł 2 300 zł 3 000 zł

nienowotworowe choroby narządów płciowych żeńskich od 4% do 11 % od 280 zł do 770 zł od 480 zł do 1320 zł od 920 zł do 2530 zł od 1200 zł do 3300 zł

zapalenie gruczołu krokowego 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

Przykłady chorób charakterystycznych dla osób w wieku 30 - 50 lat:

choroby rogówki, twardówki od 5% do 10 % od 350 zł do 700 zł od 600 zł do 1200 zł od 1150 zł do 2300 zł od 1500 zł do 3000 zł

jaskra od 5% do 8 % od 350 zł do 560 zł od 600 zł do 960 zł od 1150 zł do 1840 zł od 1500 zł do 2400 zł

choroba niedokrwienna serca 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

krwawienie z przewodu pokarmowego 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

polipy jelita grubego od 4% do 13 % od 280 zł do 910 zł od 480 zł do 1560 zł od 920 zł do 2990 zł od 1200 zł do 3900 zł

nienowotworowe choroby trzustki, wątroby lub dróg żółciowych od 7% do 53 % od 490 zł do 3710 zł od 840 zł do 6360 zł od 1610 zł do 12190 zł od 2100 zł do 15900 zł

zapalenie nerek 10% 700 zł 1 200 zł 2 300 zł 3 000 zł

łagodny rozrost gruczołu krokowego od 5% do 13 % od 350 zł do 910 zł od 600 zł do 1560 zł od 1150 zł do 2990 zł od 1500 zł do 3900 zł

Przykłady chorób charakterystycznych dla osób powyżej 50 roku życia:

udar niedokrwienny mózgu od 12% do 17 % od 840 zł do 1190 zł od 1440 zł do 2040 zł od 2760 zł do 3910 zł od 3600 zł do 5100 zł

stwardnienie rozsiane od 6% do 20 % od 420 zł do 1400 zł od 720 zł do 2400 zł od 1380 zł do 4600 zł od 1800 zł do 6000 zł

obturacyjna choroba płuc 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

niewydolność oddechowa od 13% do 100 % od 910 zł do 7000 zł od 1560 zł do 12000 zł od 2990 zł do 23000 zł od 3900 zł do 30000 zł

zaburzenia rytmu serca od 33% do 100 % od 2310 zł do 7000 zł od 3960 zł do 12000 zł od 7590 zł do 23000 zł od 9900 zł do 30000 zł

niedrożność naczyń obwodowych spowodowana zmianami 
miażdżycowymi

od 7% do 23 % od 490 zł do 1610 zł od 840 zł do 2760 zł od 1610 zł do 5290 zł od 2100 zł do 6900 zł

niewydolność serca leczona przeszczepem serca 100% 7 000 zł 12 000 zł 23 000 zł 30 000 zł

marskość wątroby 14% 980 zł 1 680 zł 3 220 zł 4 200 zł

osteoporoza od 5% do 26 % od 350 zł do 1820 zł od 600 zł do 3120 zł od 1150 zł do 5980 zł od 1500 zł do 7800 zł

nowotwór gruczołu krokowego od 6% do 19 % od 420 zł do 1330 zł od 720 zł do 2280 zł od 1380 zł do 4370 zł od 1800 zł do 5700 zł



Czym jest umowa ubezpieczenia świadczenia szpitalnego Zdrowe Życie?
Zdrowe Życie to nowoczesne ubezpieczenie gwarantujące świadczenie z tytułu wystąpienia u osoby ubezpieczonej 
określonych chorób lub urazów i ich leczenie wskazanymi metodami w szpitalu (wykonanie określonych procedur 
medycznych). 

Wszystkie objęte odpowiedzialnością towarzystwa przypadki chorób i urazów, a także metody leczenia są wskazane w specjalnym 
wykazie, który jest załącznikiem do umowy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakres ubezpieczenia jest zależny od wybranej 
przez Ubezpieczającego wersji umowy i może 
obejmować:

  w wariancie I – hospitalizację związaną 
z operacyjnym lub zabiegowym leczeniem 
określonych chorób lub urazów wskazanymi 
metodami;
  w wariancie II – hospitalizację związaną 
z operacyjnym, zabiegowym lub 
zachowawczym leczeniem określonych chorób 
lub urazów wskazanymi metodami.

Ubezpieczeniem są objęte zdarzenia wskazane 
w wykazie bez względu na to czy wystąpiły na 
terytorium RP czy też poza nim.

Jak skonstruowany jest wykaz 
przypadków objętych umową?
Wykaz przypadków objętych najszerszym 
zakresem odpowiedzialności Towarzystwa zawiera 
450 pozycji obejmujących ok. 1850 przypadków, 
w tym:

  około 1500 przypadków związanych 
z leczeniem/diagnozowaniem ok. 540 chorób;
  około 350 przypadków leczenia ok. 100 typów 
urazów.

W wykazie odrębnie ujęte są różne sposoby 
leczenia tej samej choroby lub urazu 
z uwzględnieniem ewentualnych powikłań – 
i jest to uwzględnione w wysokości świadczenia. 
Ponadto wykaz bazuje na międzynarodowych 
klasyfi kacjach chorób i procedur medycznych 
ICD 10 i ICD 9 obejmując swym zakresem 
znaczną część sklasyfi kowanych tam rozpoznań 
i sposobów leczenia z uwzględnieniem tych 
najbardziej nowoczesnych. 

Jakie choroby lub urazy są objęte ochroną?
Ubezpieczenie obejmuje hospitalizacje związane z leczeniem 
bardzo szerokiego zakresu schorzeń i urazów – od stosunkowo 
lekkich (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie wyrostka 
robaczkowego, kamica pęcherzykowa), poprzez ciężkie 
(np. zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie trzustki) 
do bardzo ciężkich (np. nowotwory różnych narządów, 
niewydolności narządów wymagające ich przeszczepu). 
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, 
odpowiedzialność Towarzystwa może dotyczyć nie tylko 
hospitalizacji związanych z leczeniem chorób lub urazów, 
ale także – diagnostyki wybranych dolegliwości (wariant II). 
Zakres ubezpieczenia obejmuje różnorodne metody leczenia 
szpitalnego – nie tylko operacyjne i zabiegowe, ale również 
w wariancie II metody zachowawcze (niezabiegowe).

Jaka jest wysokość świadczeń 
i od czego zależy?
Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu danego zdarzenia 
jest określana jako wskazany procent Sumy Ubezpieczenia określony 
w wykazie zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Wysokość Sumy 
Ubezpieczenia określa Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia 
i może ona być jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych lub też 
zróżnicowana dla różnych grup ubezpieczonych.
W poniższej tabeli znajdą Państwo przykładowe wysokości świadczeń 
dla kilkunastu wybranych zdarzeń przy różnych wysokościach Sum 
Ubezpieczenia.

Jak można zawrzeć 
umowę Zdrowe Życie?
Zdrowe Życie jest umową dodatkową oferowaną w ramach 
ubezpieczenia grupowego Opiekun. Umowa Zdrowe Życie może 
być zawarta przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego Opiekun 
lub może być dołączona do istniejącego ubezpieczenia grupowego 
w trakcie jego trwania. 

Przykłady wypłacanych przez Avivę Commercial Union świadczeń z tytułu umów 
dodatkowych ubezpieczenia świadczenia szpitalnego:
1. Częste występowanie „łagodnych” schorzeń 

  Żylaki kończyny dolnej leczone operacyjnie (poz. 135 wykazu)
Przypadek:  Kobieta, lat 48 (pracownik umysłowy), uzyskała świadczenie ubezpieczeniowe z powodu leczenia operacyjnego 

żylaków kończyny dolnej po dwóch dniach pobytu w szpitalu. 

  Zapalenie płuc leczone zachowawczo z niepowikłanym przebiegiem leczenia (poz. 95 wykazu)
Przypadek:  Mężczyzna, lat 33 (pracownik fi zyczny), trafi ł do szpitala z powodu kaszlu, gorączki oraz ogólnego osłabienia. 

W trakcie pobytu rozpoznano zapalenie płuc i wdrożono leczenie. Otrzymał świadczenie z pozycji 95 wykazu.

  Wykonanie artroskopii leczniczej (poz. 328 wykazu)
Przypadek:  Mężczyzna (geodeta), w wieku 38 lat, doznał urazu stawu kolanowego. Z powodu uszkodzenia łąkotki 

i zerwanego więzadła krzyżowego przedniego poddany został zabiegowi artroskopowej rekonstrukcji więzadła. 
Zdarzenie wypadkowe miało miejsce po dwóch miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy 
dodatkowej. Ubezpieczony otrzymał świadczenie z pozycji 328 wykazu.

Przypadek:  Mężczyzna (młynarz), w wieku 36 lat, uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia więzadła 
krzyżowego przedniego kolana. Podczas hospitalizacji wykonano artroskopową rekonstrukcję więzadła 
krzyżowego przedniego. Ubezpieczony otrzymał świadczenie z pozycji 328. Z powodu zapalenia błony maziowej 
stawu kolanowego, stwierdzono konieczność wykonania ponownej artroskopii. W związku z tym ubezpieczony 
ponownie otrzymał świadczenie z pozycji 328 wykazu.

Przypadek:  Mężczyzna, w wieku 54 lat (manager), hospitalizowany z powodu dolegliwości bólowych kolana. W trakcie 
leczenia szpitalnego wykonano zabieg artroskopii leczniczej. Z tytułu tego zdarzenia ubezpieczony otrzymał 
świadczenie z pozycji 328. Po ok. pół roku ponownie hospitalizowany – tym razem z powodu choroby stawu 
łokciowego. Ponownie zaszła konieczność wykonania zabiegu artroskopowego i ponownie ubezpieczony 
otrzymał świadczenie z pozycji 328 wykazu.

 Nazwa

wysokość świadczenia jako 
procent Sumy Ubezpieczenia 
w zależności od złożoności 

danego przypadku

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 7 000 zł

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 12 000 zł

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 23 000 zł

Przykładowe wysokości 
świadczeń dla 
SU = 30 000 zł

Przykłady chorób i urazów nie związanych z płcią i wiekiem ubezpieczonego:

uraz nosa od 2% do 4 % od 140 zł do 280 zł od 240 zł do 480 zł od 460 zł do 920 zł od 600 zł do 1200 zł

złamania różnych kości od 3% do 55 % od 210 zł do 3850 zł od 360 zł do 6600 zł od 690 zł do 12650 zł od 900 zł do 16500 zł

urazowe uszkodzenie mięśni od 5% do 8 % od 350 zł do 560 zł od 600 zł do 960 zł od 1150 zł do 1840 zł od 1500 zł do 2400 zł

urazowe uszkodzenie struktur różnych stawów od 4% do 10 % od 280 zł do 700 zł od 480 zł do 1200 zł od 920 zł do 2300 zł od 1200 zł do 3000 zł

rana otwarta skóry 4% 280 zł 480 zł 920 zł 1 200 zł

oparzenia od 8% do 55 % od 560 zł do 3850 zł od 960 zł do 6600 zł od 1840 zł do 12650 zł od 2400 zł do 16500 zł

choroby gardła i krtani od 4% do 12 % od 280 zł do 840 zł od 480 zł do 1440 zł od 920 zł do 2760 zł od 1200 zł do 3600 zł

zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc od 8% do 15 % od 560 zł do 1050 zł od 960 zł do 1800 zł od 1840 zł do 3450 zł od 2400 zł do 4500 zł

nadciśnienie tętnicze od 3% do 9 % od 210 zł do 630 zł od 360 zł do 1080 zł od 690 zł do 2070 zł od 900 zł do 2700 zł

wady nabyte zastawek serca od 8% do 75 % od 560 zł do 5250 zł od 960 zł do 9000 zł od 1840 zł do 17250 zł od 2400 zł do 22500 zł

choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy od 4% do 15 % od 280 zł do 1050 zł od 480 zł do 1800 zł od 920 zł do 3450 zł od 1200 zł do 4500 zł

kamica układu moczowego od 4% do 7 % od 280 zł do 490 zł od 480 zł do 840 zł od 920 zł do 1610 zł od 1200 zł do 2100 zł

Przykłady chorób charakterystycznych dla osób w wieku do 30 roku życia:

przepuklina jądra miażdżystego 25% 1 750 zł 3 000 zł 5 750 zł 7 500 zł

zapalenie mięśnia serca, zapalenie wsierdzia 24% 1 680 zł 2 880 zł 5 520 zł 7 200 zł

zapalenie błony śluzowej, żołądka lub dwunastnicy 5% 350 zł 600 zł 1 150 zł 1 500 zł

ostre zapalenie trzustki od 7% do 53 % od 490 zł do 3710 zł od 840 zł do 6360 zł od 1610 zł do 12190 zł od 2100 zł do 15900 zł

choroby tarczycy od 8% do 13 % od 560 zł do 910 zł od 960 zł do 1560 zł od 1840 zł do 2990 zł od 2400 zł do 3900 zł

zapalenie nerek 10% 700 zł 1 200 zł 2 300 zł 3 000 zł

nienowotworowe choroby narządów płciowych żeńskich od 4% do 11 % od 280 zł do 770 zł od 480 zł do 1320 zł od 920 zł do 2530 zł od 1200 zł do 3300 zł

zapalenie gruczołu krokowego 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

Przykłady chorób charakterystycznych dla osób w wieku 30 - 50 lat:

choroby rogówki, twardówki od 5% do 10 % od 350 zł do 700 zł od 600 zł do 1200 zł od 1150 zł do 2300 zł od 1500 zł do 3000 zł

jaskra od 5% do 8 % od 350 zł do 560 zł od 600 zł do 960 zł od 1150 zł do 1840 zł od 1500 zł do 2400 zł

choroba niedokrwienna serca 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

krwawienie z przewodu pokarmowego 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

polipy jelita grubego od 4% do 13 % od 280 zł do 910 zł od 480 zł do 1560 zł od 920 zł do 2990 zł od 1200 zł do 3900 zł

nienowotworowe choroby trzustki, wątroby lub dróg żółciowych od 7% do 53 % od 490 zł do 3710 zł od 840 zł do 6360 zł od 1610 zł do 12190 zł od 2100 zł do 15900 zł

zapalenie nerek 10% 700 zł 1 200 zł 2 300 zł 3 000 zł

łagodny rozrost gruczołu krokowego od 5% do 13 % od 350 zł do 910 zł od 600 zł do 1560 zł od 1150 zł do 2990 zł od 1500 zł do 3900 zł

Przykłady chorób charakterystycznych dla osób powyżej 50 roku życia:

udar niedokrwienny mózgu od 12% do 17 % od 840 zł do 1190 zł od 1440 zł do 2040 zł od 2760 zł do 3910 zł od 3600 zł do 5100 zł

stwardnienie rozsiane od 6% do 20 % od 420 zł do 1400 zł od 720 zł do 2400 zł od 1380 zł do 4600 zł od 1800 zł do 6000 zł

obturacyjna choroba płuc 6% 420 zł 720 zł 1 380 zł 1 800 zł

niewydolność oddechowa od 13% do 100 % od 910 zł do 7000 zł od 1560 zł do 12000 zł od 2990 zł do 23000 zł od 3900 zł do 30000 zł

zaburzenia rytmu serca od 33% do 100 % od 2310 zł do 7000 zł od 3960 zł do 12000 zł od 7590 zł do 23000 zł od 9900 zł do 30000 zł

niedrożność naczyń obwodowych spowodowana zmianami 
miażdżycowymi

od 7% do 23 % od 490 zł do 1610 zł od 840 zł do 2760 zł od 1610 zł do 5290 zł od 2100 zł do 6900 zł

niewydolność serca leczona przeszczepem serca 100% 7 000 zł 12 000 zł 23 000 zł 30 000 zł

marskość wątroby 14% 980 zł 1 680 zł 3 220 zł 4 200 zł

osteoporoza od 5% do 26 % od 350 zł do 1820 zł od 600 zł do 3120 zł od 1150 zł do 5980 zł od 1500 zł do 7800 zł

nowotwór gruczołu krokowego od 6% do 19 % od 420 zł do 1330 zł od 720 zł do 2280 zł od 1380 zł do 4370 zł od 1800 zł do 5700 zł



Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa 
infolinia: 0 801 888 444, tel. (+48 22) 557 44 44

e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl

2.  Towarzyszenie ubezpieczonemu wraz z rozwojem choroby i procesem leczenia

  Choroby układu krążenia
Przypadek:  Mężczyzna, lat 59 (pracownik biurowy), przyjęty został do szpitala z powodu dolegliwości bólowych w klatce pier-

siowej. Na podstawie badań rozpoznano: nadciśnienie tętnicze oraz zapalenie mięśnia sercowego. Z tytułu odbytej 
hospitalizacji otrzymał świadczenie z pozycji 143 wykazu. Po pół roku trafi ł ponownie do szpitala, gdzie rozpoznano 
zaawansowaną chorobę wieńcową. Otrzymał świadczenie po raz kolejny, tym razem z pozycji 144 wykazu. Kolejna 
hospitalizacja miała miejsce 4 miesiące później i podyktowana była koniecznością przeprowadzenia operacji pomo-
stowania tętnicy wieńcowej (poz. 149 wykazu) i tym razem ubezpieczony otrzymał świadczenie.

  Choroby układu pokarmowego
Przypadek:  Mężczyzna, lat 54 (restaurator), po 5 miesiącach trwania dodatkowej umowy ubezpieczenia przyjęty został do 

szpitala z powodu cech krwawienia z przewodu pokarmowego. Z tytułu odbytego leczenia, otrzymał świadczenie 
z pozycji 186 wykazu. Sześć miesięcy później doszło do kolejnej hospitalizacji, podczas której rozpoznano zapalenie 
żołądka i dwunastnicy. Tym razem otrzymał świadczenie z pozycji 181 wykazu. Po niecałym roku, ubezpieczony 
poddany został kolejnej hospitalizacji. Rozpoznano: nowotwór złośliwy żołądka. Świadczenie ubezpieczeniowe 
wypłacone zostało z pozycji 213 wykazu. Z powodu konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego, kilka dni 
później miała miejsce kolejna hospitalizacja. Z tytułu tej ostatniej ubezpieczony otrzymał z pozycji 218 wykazu. 

  Choroby żeńskich narządów płciowych
Przypadek:  Kobieta, lat 34 (kierownik budowy), została przyjęta do szpitala z powodu nieprawidłowych krwawień macicznych. 

W trakcie hospitalizacji wykonano wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy. Z tego powodu ubezpieczona 
otrzymała świadczenie z pozycji 409 wykazu. Ze względu na nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego, 
zalecono kolejną konsultację. Dwa tygodnie później ubezpieczona ponownie hospitalizowana. Przeprowadzono 
pełną diagnostykę i wdrożono leczenie. Z tytułu tej hospitalizacji ubezpieczona otrzymała świadczenie z pozycji 407 
wykazu. Z powodu rozpoznanego raka szyjki macicy cztery dni później ubezpieczona poddana została kolejnemu 
leczeniu – amputowano szyjkę macicy. Wysokość świadczenia przysługującego ubezpieczonej odpowiadała pozycji 
424 wykazu. 

3.  Uwzględnienie w zakresie ochrony poważniejszych zachorowań

   Choroba tarczycy leczona operacyjnie
Przypadek:  Mężczyzna, lat 32 (marynarz), z powodu spadku masy ciała, drżenia rąk oraz znacznego powiększenia szyi, wykonał 

badania diagnostyczne – wykazały one wole guzowate tarczycy. W trakcie hospitalizacji wykonano całkowite wycięcie 
tarczycy. Świadczenie jakie otrzymał od Towarzystwa przypisane jest pozycji 366. 

  Nowotwór łagodny jajnika lub jajowodu leczony operacyjnie
Przypadek:  Kobieta, lat 28 (sprzedawca), po 7 miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej przyjęta została do szpitala 

w 18 tygodniu ciąży z powodu cysty na jajniku wymagającej usunięcia. Zabieg został wykonany. Z tytułu hospitalizacji 
ubezpieczona otrzymała świadczenie z pozycji 413 wykazu.

4.  Uwzględnienie w zakresie ochrony bardzo poważnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych

  Leczenie operacyjne złośliwych chorób jamy ustnej 
Przypadek:  Kobieta, lat 33 (handlowiec), po kilkumiesięcznej diagnostyce hospitalizowana z powodu konieczności leczenia 

operacyjnego złośliwego nowotworu języka. Otrzymała świadczenie z pozycji 89 wykazu.

  Nowotwór złośliwy sutka leczony operacyjnie z jednoczesnym wycięciem węzłów chłonnych 
Przypadek:  Kobieta, lat 48 (pracownik biurowy), uzyskała świadczenie z pozycji 359 wykazu z powodu konieczności leczenia 

nowotworu złośliwego piersi, rozpoznanego na podstawie badania mammografi cznego wykonanego miesiąc przed 
hospitalizacją.
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