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Istnieje wiele chorób, które przyczyniają się do zgonów. Statystki wskazują, że
wśród tych, które najczęściej powodują śmierć możemy wymienić zawał serca,
udar mózgu czy nowotwór złośliwy. Aby móc opłacić kosztowną rehabilitację
czy prywatne leczenie niezbędna będzie nam do tego odpowiednia polisa
ubezpieczeniowa. Z pomocą przychodzi nam produkt ubezpieczeniowy o
nazwie ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania. W niniejszym
opracowaniu postaramy się przybliżyć tę formę ochrony oferowaną przez
towarzystwa ubezpieczeniowe.

Rozbudowana polisa na życie rozszerzająca zakres ochrony o przypadki nagłego lub

poważnego zachorowania stanowi pewną formę obrony przed niemożliwością

przewidzenia tego, co może nas spotkać w niedalekiej przyszłości.

1. Definicja poważnego zachorowania oraz zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby nie stanowi z reguły samodzielnego

produktu, a jest rozszerzeniem podstawowej polisy na życie oferowanej przez

towarzystwa ubezpieczeniowe. Ważne, że zawierając umowę nie musimy ograniczać

się wyłącznie do jednego ryzyka (choroby), które może nas spotkać w przyszłości. Z

praktycznych względów umowy proponowane przez ubezpieczycieli są

skonstruowane w taki sposób, że obejmują swoją treścią nawet kilkadziesiąt

przypadków medycznych w ramach jednej umowy. Alternatywną jest oferowanie

może być oferowanie bardzo zróżnicowanego systemu wsparcia w kilku różnych

umowach dodatkowych. Sam wybór zakresu powinien zależeć od naszej

autonomicznej decyzji i nie powinien w żadnym wypadku być narzucany przez

ubezpieczyciela.

Najczęściej ochroną objętą na wypadek poważnego zachorowania są: nowotwór

złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, udar mózgu, zawał serca, choroba Alzheimera,

choroba Parkinsona, niewydolność nerek czy stwardnienie rozsiane.

Analiza ofert obecnych na rynku ubezpieczycieli pozwala stwierdzić, że wiodącą

firmą posiadającą w swojej ofercie tego typu ubezpieczenie jest Towarzystwo
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Ubezpieczeniowe AVIVA, które oferuje ochronę na wypadek wystąpienia około 48

różnych chorób.

AVIVA gwarantuje pomoc na wypadek zdiagnozowania m.in.:

 bakteryjnego zapalenia opon mózgowo—rdzeniowych,

 choroby Alzeimera,

 choroby Creutzfeldta-Jakoba,

 choroby Parkinsona,

 ciężkiego oparzenia,

 dystrofii mięśniowej,

 kardiomiopatii,

 leczenia operacyjne choroby wieńcowej,

 łagodnego nowotworu wewnątrzczaszkowego,

 nowotworu złośliwego inwazyjnego,

 operacji zastawek serca,

 paraliżu,

 poważnego urazu głowy,

 przeszczepienia narządu,

 reumatoidalnego zapalenia stawów,

 stwardnienia rozsianego,

 toczenia rumieniowatego układowego,

 udaru mózgu,

 utraty kończyn,

 utraty mowy,

 utraty słuchu,

 utraty wzroku,

 zakażenia wirusem HIV,

 zawału serca.

Wytyczne dla każdej z tych chorób zamieszczone są w OWU. Przykładowo, utrata

kończyn musi być spowodowana urazem, utrata mowy to trwała i nieodwracalna

całkowita utrata zdolności mówienia w wyniku choroby lub wypadku, powodujących

uszkodzenie strun głosowych, utrzymująca się przez co najmniej 6 miesięcy, a utrata
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wzroku oznacza całkowitą i nieodwracalną utratę funkcji widzenia w obu oczach,

spowodowana zachorowaniem lub urazem.

Polisa na wypadek poważnej choroby może zagwarantować nam dodatkowe

wsparcie jak i zapewnić nam wypłatę odszkodowania z tytułu diagnozy.

Ubezpieczyciel może zapewnić również dostęp do infolinii medycznej, która pozwoli

nam wcześniej ustalić ryzyko zachorowania oraz dowiedzieć się, jak zapobiegać

konkretnym chorobom, ale również może pomóc, gdy problemy zdrowotne już się

zaczynają.

Dzięki tej polisie mamy możliwość skorzystać z wizyty u lekarza konkretnej

specjalności (jako przykład możemy wskazać kardiologa). Możliwość skorzystania z

pomocy lekarza tej specjalności jest szczególnie istotne w przypadku np. zawału

mięśnia sercowego, gdyż dla naszego zdrowia kluczowe mogą okazać się szybkie

terminy wizyt celem uzyskania dodatkowych konsultacji.

Wykupując taką polisę, tak naprawdę wykupujemy dostęp do wielu korzyści. Wypłata

świadczenia z tytułu pojawienia się choroby może pomóc skorzystać nam z wielu

różnych udogodnień i ułatwień, które mogą pomóc nam przyspieszyć do powrócić do

pełni zdrowia. Ubezpieczyciele oferują nie tylko świadczenia pieniężne, możemy

liczyć na takie dodatkowe bonusy jak:

 Dowóz leków

 Transport medyczny

 Wizytę domową lekarza lub pielęgniarki

 Dodatkowe konsultacje medyczne,

 Pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji

 Pomoc psychologa,

 Pomoc domową po hospitalizacji,

 Pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji,

 Pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji

 Opłacenie rehabilitacji

 Zamówienie sprzętu rehabilitacyjnego
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Głównym wyznacznikiem do wypłaty odpowiedniej kwoty jest suma ubezpieczenia,

na jaką będziemy ubezpieczeni. Każdy przypadek powinien być precyzyjnie

określony w tabeli procentowej w dokumencie OWU (w przypadku uszczerbku na

zdrowiu). Inne świadczenie zatem otrzymamy za usunięcie kończyny, inne za

złamanie a jeszcze inne za poparzenie.

Należy również zwrócić uwagę na to, jak szybko ubezpieczyciel planuje wypłacić

nam pieniądze z polisy z tytułu zachorowania. Najczęściej czas ten nie powinien

przekraczać 30 dni po przesłaniu zgłoszenia z dokumentacją medyczną, która

potwierdza stan zdrowia ubezpieczonego.

2. Koszt ubezpieczenia od poważnego zachorowania oraz wysokość
odszkodowania

Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przez Ubezpieczyciela przy ustalaniu ceny

polisy jest stan naszego zdrowia, ile mamy lat oraz jak wysoką sumę ubezpieczenia

wybieramy. Poniższa tabela przedstawia, że polisy mogą znacząco się od siebie

różnić. Warto więc poświęcić chwilę na porównanie dostępnych możliwości i

wybranie najlepszej ochrony dla siebie.

Koszt polisy na wypadek poważnego zachorowania

TU Poważne zachorowanie Pobyt w szpitalu Zgon Składka miesięczna

ERGO Hestia I 4 000 zł 40 zł/dzień 22 000 zł 55 zł

Prudential I 75 000 zł 42 zł/dzień 300 000 zł 56 zł

MetLife 30 000 zł 70 zł/dzień 35 000 zł 53 zł

Generali 2 000 zł 45 zł/dzień 35 000 zł 68 zł

Wysokość świadczenia, jakie możemy otrzymać w razie poważnego zachorowania,

będzie różnić się w zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej, oferty oraz sumy

ubezpieczenia.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje nieco inne rozwiązanie dotyczące

poważnego zachorowania, dlatego warto dokładnie czytać oferty oraz porównywać je

ze sobą. Dzięki temu znajdziemy najbardziej dopasowaną do nas opcję ochrony.
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3. Zgłoszenie poważnej choroby ubezpieczycielowi oraz brak
odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Zgłoszenia takiego należy dokonać jak najszybciej. W takiej sytuacji musimy

pamiętać o tym, jakie są etapy w zgłaszaniu zdarzenia polisowego.

 diagnoza,

 zebranie dokumentacji,

 zgłoszenie,

 wypłata świadczenia.

Na samym początku musi zostać postawiona diagnoza. Diagnoza ta musi zostać

dokonana przez specjalistę oraz poparta odpowiednimi badaniami. W tym wypadku

im więcej dokumentacji będziemy posiadać w związku ze zdiagnozowaną chorobą,

tym lepiej.

Mamy już komplet dokumentacji medycznej, co dalej? Wypełniamy dedykowany

wniosek o wypłatę świadczenia, załączamy dokumentację i przesyłamy ją

ubezpieczycielowi drogą poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnego listu

poleconego. Warto przed wysłaniem dokumentów zweryfikować, czy TU w ramach

prowadzonego postępowania nie będzie wymagało dodatkowej dokumentacji. Jeżeli

taka potrzeba istnieje, postarajmy się już o jak najpełniejszą dokumentację.

Ewentualne braki w dokumentach mogą wydłużyć termin załatwienia sprawy i

uzyskanie przez nas wsparcia.

Od chwili zgłoszenia do wypłaty pieniędzy nie powinno minąć więcej niż 30 dni.

Jak to w ubezpieczeniach bywa, tak i w tym rodzaju ubezpieczeń istnieją

okoliczności, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty

należnego świadczenia. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel ma

podstawy, by uznać, że działaliśmy świadomie na własną szkodę lub próbowaliśmy

wyłudzić odszkodowanie. Mowa tu o wyłączeniu odpowiedzialności, o których

możemy przeczytać w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
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Ubezpieczyciel może nie wypłacić pieniędzy, jeśli do uszczerbku na zdrowiu, choroby

lub śmierci doszło wskutek:

 wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego

uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,

 usiłowania lub popełnienia przestępstwa,

 próby samobójczej,

 świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od

stanu jego poczytalności,

 wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania na pokładzie samolotu

innego niż samolot przewoźnika lotniczego,

 prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich

uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu

drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 wad wrodzonych i schorzeniami będącymi ich skutkiem,

 choroby AIDS,

 jeśli poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane lub było leczone przed

dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową,

 zatajenia ważnych informacji na temat swojego stanu zdrowia,

 uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych albo udziału w

niebezpiecznych zajęciach sportowych lub aktywnościach fizycznych.

Na końcu warto wspomnieć, że przy tego typu ubezpieczeniach jesteśmy proszeni

przy zawieraniu umowy o wypełnienie tzw. ankiety medycznej. Jej głównym celem

jest ustalenie naszego aktualnego (i deklarowanego) stanu zdrowia. Ankieta ma na

celu ustalić ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci. Ubezpieczyciel bierze pod

uwagę nasz wiek, nawyki żywieniowe, nałogi, ale i choroby przebyte w ostatnich

latach. Przy ankiecie medycznej najważniejszą informacją jest jednak, to, że

zatajenie informacji w powyższym dokumencie również może prowadzić do odmowy

wypłaty świadczenia. Na szczęście decydując się na taką formę ubezpieczenia nie

musimy opisywać wszystkich przebytych przez nas dolegliwości. W przeważającej
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większości TU z reguły bierze się pod uwagę choroby przebyte przez ostatnich 10

lat.

Mamy nadzieję, że powyższy poradnik przybliżył Państwu polisę z tytuły nagłego lub

poważnego zachorowania.


