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INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO
UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
BRP-0516

Rodzaj informacji
Numer jednostki
redakcyjnej z wzorca
umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych

4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej 
oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości
wykupu nie przysługuje

§ 2, § 3, § 7

§ 2, § 5
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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK
LECZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO
BRP-0516

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia 
na wypadek leczenia nowotworu złośliwego o symbolu BRP-0516
(zwane dalej OWDU) mają zastosowanie w przypadku rozszerzenia
zakresu odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanego dalej
Towarzystwem, z tytułu Umów podstawowych zawieranych na podstawie
odpowiednich Ogólnych warunków indywidualnych ubezpieczeń na życie
(zwanych dalej OWU).
2. Do Ubezpieczenia dodatkowego stosuje się wprost albo odpowiednio
postanowienia OWU, o ile OWDU nie stanowią inaczej.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, rozszerzenie zakresu
odpowiedzialności Towarzystwa o dodatkowe indywidualne
ubezpieczenie na wypadek leczenia nowotworu złośliwego (zwane dalej
Ubezpieczeniem dodatkowym) może nastąpić, o ile OWU nie stanowią
inaczej, na wniosek Ubezpieczającego za zgodą Towarzystwa:
1) z Dniem początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
podstawowego, albo 
2) w Rocznicę ubezpieczenia Ubezpieczenia podstawowego.
4. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy
Wiek Ubezpieczonego w Dniu początku odpowiedzialności z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego wynosi nie mniej niż 18 lat oraz nie więcej
niż 55 lat oraz pod warunkiem, że zgodnie z odpowiednimi OWU życie
lub zdrowie osoby w takim Wieku może być przedmiotem
Ubezpieczenia podstawowego.

§ 2. DEFINICJE
1. Terminy oraz nazwy użyte w OWDU oznaczają:
1) Choroba – zdiagnozowany przez lekarza stan organizmu polegający
na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego 
na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, w tym 
na czynnik chorobotwórczy: bakterię, wirusa lub pasożyta.
2) Dzień wystąpienia Nowotworu złośliwego – potwierdzona 
w dokumentacji medycznej Ubezpieczonego data oceny preparatu
przez lekarza histopatologa, podczas której po raz pierwszy
zdiagnozowano Nowotwór złośliwy.
3) Leczenie Nowotworu złośliwego – zastosowanie po raz pierwszy
w każdym kolejnym roku Okresu ubezpieczenia dodatkowego wobec
Ubezpieczonego którejkolwiek z metod leczenia określonych w pkt a)
– c) poniżej pod warunkiem, że ich zastosowanie wystąpiło po upływie
6 miesięcy od dnia początku Okresu ubezpieczenia dodatkowego:
a) Chemioterapia – metoda ogólnoustrojowego leczenia Nowotworu
złośliwego za pomocą leków cytostatycznych w celu: wyleczenia;
wydłużenia przeżycia, ale bez możliwości całkowitego wyleczenia 
lub jako leczenie paliatywne (łagodzące objawy Nowotworu
złośliwego). Za Leczenie Nowotworu złośliwego przez zastosowanie
Chemioterapii uznaje się podanie w każdym kolejnym roku Okresu
ubezpieczenia dodatkowego pierwszej dawki leku. 
b) Radioterapia – metoda leczenia Nowotworu złośliwego 
oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego z zastosowaniem 
w leczeniu Ubezpieczonego  jednej z następujących form radioterapii:
radioterapia radykalna (mająca na celu napromieniowanie guza lub jego
okolicy w celu jego zniszczenia); radioterapia paliatywna (mająca na celu
łagodzenie bólu spowodowanego Nowotworem złośliwym w przypadku
gdy wyleczenie pacjenta jest już niemożliwe); radioterapia objawowa
(mająca na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych spowodowanych
przerzutami). Za Leczenie Nowotworu złośliwego przez zastosowanie
Radioterapii uznaje się podanie w każdym kolejnym roku Okresu
ubezpieczenia dodatkowego pierwszej dawki promieniowania
jonizującego.
c) Operacja onkologiczna – metoda leczenia Nowotworu złośliwego
oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym
z wykorzystaniem zabiegu operacyjnego z zastosowaniem w leczeniu
Ubezpieczonego jednej z następujących form operacji: operacja
radykalna (zabieg mający na celu całkowite wyleczenie choroby,
najczęściej polegający na szerokim wycięciu narządów, bądź dużej części
pojedynczego narządu); operacja paliatywna (mająca na celu łagodzenie
dolegliwości bólowych i poprawę stanu chorego, nie usuwająca
właściwej przyczyny dolegliwości). W rozumieniu OWDU za Operację
onkologiczną nie uważa się operacji zwiadowczych. Za Leczenie
Nowotworu złośliwego przez zastosowanie Operacji onkologicznej
uznaje się przeprowadzenie w każdym kolejnym roku Okresu
ubezpieczenia dodatkowego pierwszej operacji radykalnej lub operacji
paliatywnej.
4) Nowotwór złośliwy – Choroba charakteryzująca się
niekontrolowanym rozrostem złośliwych, patologicznych komórek
niszczących zdrowe tkanki. Diagnoza Nowotworu złośliwego musi być
potwierdzona dowodem naciekania albo badaniem histopatologicznym. 
W rozumieniu OWDU za Nowotwór złośliwy nie uważa się:
a) nowotworu łagodnego,
b) każdego nowotworu opisanego histopatologicznie jako stadium
przedinwazyjne lub jako nowotwór in situ (Tis) np. dysplazji szyjki
macicy w stadiach CIN 1-3, raka pęcherza moczowego w stadium Ta,
c) raka podstawnokomórkowego i raka płaskonabłonkowego skóry,
d) czerniaka złośliwego w stadium zaawansowania TIa wg klasyfikacji
TNM (czerniaka złośliwego innego niż naciekający w głąb ponad 1,5 mm;
(stopień zaawansowania wg Clarka > 4),
e) ziarnicy złośliwej (choroby Hodgkina) i chłoniaków w pierwszym
stadium zaawansowania (stadia IA i IB),
f) przewlekłej białaczki limfatycznej o stopniu zaawansowania wg Rai < 3,
g) raka prostaty histopatologicznie opisywanego jako T1 (T1a lub T1b
lub T1c) w klasyfikacji TNM,
h) nowotworu współistniejącego z zakażeniem wirusem HIV (np. mięsaka
Kaposiego). 
5) Okres ubezpieczenia dodatkowego – okres obejmowania
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo 
na podstawie OWDU, liczony od Dnia początku odpowiedzialności 
z tytułu Ubezpieczenia podstawowego albo od Rocznicy ubezpieczenia,
na którą rozszerzono zakres odpowiedzialności Towarzystwa o zakres
Ubezpieczenia dodatkowego do wcześniejszego z dni:



a) dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego zgodnie z postanowieniami OWDU,
b) dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
podstawowego,
c) ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia dodatkowego.
W Okresie ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczający zobowiązany
jest do opłacania Składki ochronnej dobrowolnej.
6) Składka ochronna dobrowolna – kwota, będąca częścią Składki
regularnej, należna z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego w Okresie
ubezpieczenia dodatkowego, służąca pokryciu kosztów ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego.
7) Szpital – zakład opieki zdrowotnej, prowadzący, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa, działalność na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium państw: Norwegia,
Szwajcaria, Lichtenstein, Islandia, Watykan, USA i Kanada, którego
zadaniem jest całodobowa opieka medyczna, diagnostyka, leczenie,
wykonywanie zabiegów chirurgicznych, zatrudniający 24-godzinną
kwalifikowaną obsługę pielęgniarską i przynajmniej jednego lekarza 
w okresie ciągłym, prowadzący dla każdego pacjenta dostępny 
dla Towarzystwa dzienny rejestr medyczny.
2. Terminy oraz nazwy użyte w OWDU i niezdefiniowane w ust. 1
powyżej otrzymują znaczenie nadane im w OWU.

§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
1. Przedmiotem Ubezpieczenia dodatkowego jest zdrowie
Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego.
2. Zakres odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego obejmuje Leczenie Nowotworu złośliwego
Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego.
3. Z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa
wskazanych w OWDU, w razie Leczenia Nowotworu złośliwego 
u Ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego potwierdzonej w Polisie i aktualnej na pierwszy dzień
Leczenia Nowotworu złośliwego, o ile Leczenie Nowotworu
złośliwego zostało przeprowadzone w Szpitalu.

§ 4. ZASADY OPŁACANIA SKŁADKI OCHRONNEJ 
DOBROWOLNEJ
1. Składka ochronna dobrowolna należna z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego powiększa Składkę regularną należną z tytułu Umowy
ubezpieczenia oraz płatna jest jednocześnie ze Składką regularną 
na zasadach określonych w OWU oraz w terminach i z częstotliwością
potwierdzonych w Polisie dla Składki regularnej.
2. W okresie wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 OWDU,
Składka ochronna dobrowolna nie jest należna.

§ 5. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
TOWARZYSTWA
1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego
jest wyłączonana mocy postanowień OWU w następujących przypadkach:
1) w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych,
2) w okresie, gdy Umowa ubezpieczenia jest umową ubezpieczenia
bezskładkowego z ograniczonym zakresem odpowiedzialności,
o ile odpowiednie OWU nie stanowią inaczej.

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia 
u Ubezpieczonego Leczenia Nowotworu złośliwego, jeżeli:
1) Leczenie Nowotworu złośliwego nie miało miejsca w Szpitalu,
2) Leczenie Nowotworu złośliwego rozpoczęło się w ciągu pierwszych
6 miesięcy od Dnia początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
dodatkowego.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do jednej wypłaty
Świadczenia z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego w każdym kolejnym
roku Okresu ubezpieczenia dodatkowego, niezależnie od liczby
zastosowanych Leczeń Nowotworu złośliwego w ramach tego samego
Leczenia Nowotworu złośliwego w tym samym roku Okresu
ubezpieczenia dodatkowego. W przypadku ponownego wystąpienia 
u Ubezpieczonego tego samego Leczenia Nowotworu złośliwego 
w tym samym roku Okresu ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo
nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
4. W przypadku jednoczesnego zastosowania w tym samym roku
Okresu ubezpieczenia dodatkowego Leczenia Nowotworu złośliwego
w postaci Radioterapii lub Operacji onkologicznej lub Chemioterapii,
Towarzystwo wypłaci tylko jedno Świadczenie.     

§ 6. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
TOWARZYSTWA
1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego
rozpoczyna się:
1) w Dniu początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia
podstawowego nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po Dniu
zapłaty pierwszej Składki regularnej, zwiększonej o kwotę Składki
ochronnej dobrowolnej, albo 
2) w Rocznicę ubezpieczenia, w którą zawarto Ubezpieczenie
dodatkowe, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po Dniu
zapłaty Składki regularnej, zwiększonej o kwotę Składki ochronnej
dobrowolnej.
2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego
wygasa we wcześniejszym z dni:
1) w ostatnim dniu odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia podstawowego,
2) w ostatnim dniu odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego,
3) w dniu śmierci Ubezpieczonego,
4) w dniu poprzedzającym dzień zmiany Umowy ubezpieczenia 
na umowę ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem
odpowiedzialności, o ile OWU tak stanowią,
5) w dniu poprzedzającym dzień początku okresu zawieszenia Składek
regularnych, o ile OWU tak stanowią,
6) w ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono oświadczenie 
o rezygnacji z Ubezpieczenia dodatkowego, nie później jednak 
niż z ostatnim dniem okresu, za który zapłacono należną Składkę
regularną w pełnej wysokości tj. zwiększoną o kwotę Składki ochronnej
dobrowolnej – w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji 
z Ubezpieczenia dodatkowego, 
7) w przeddzień Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku
kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 67 rok życia, nie
później niż z ostatnim dniem okresu, za który zapłacono należną
Składkę regularną w pełnej wysokości tj. zwiększoną o kwotę Składki
ochronnej dobrowolnej.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego,
która wygasła z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 4) 
i pkt 5) powyżej, może zostać wznowiona, o ile OWU tak stanowią, 
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za zgodą Towarzystwa i na warunkach ustalonych pisemnie 
z Towarzystwem.

§ 7. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
1. Świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego Towarzystwo
wypłaca na podstawie wniosku o wypłatę Świadczenia na zasadach
określonych w OWU, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Do wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu wystąpienia Leczenia
Nowotworu złośliwego należy dołączyć:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika jednostki
terenowej Towarzystwa, urzędnika administracji publicznej 
lub notariusza kopię dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego 
lub paszportu, osoby składającej wniosek,

2) dokumenty informujące o Zdarzeniu ubezpieczeniowym:
a) kartę informacyjną leczenia szpitalnego (wypis),
b) dokumentację medyczną potwierdzającą Leczenie Nowotworu
złośliwego.

§ 8. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE OWDU
OWDU w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/03/2016 Zarządu
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group z dnia 17 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 
1 kwietnia 2016 r. i mają zastosowanie do Ubezpieczeń dodatkowych, 
w których początek odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu
Ubezpieczenia dodatkowego przypada w dniu 1 maja 2016 r. 
lub w terminie późniejszym.
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