Załącznik nr 1 do umowy generalnej nr 908200096358

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
OPERATORÓW MASZYN I POJAZDÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM FINANSOWANIA PRZEZ
SIEMENS FINANCE SP. Z O.O.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE
Na podstawie niniejszych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków (dalej w skrócie „WGU”) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej w skrócie TU lub Ubezpieczyciel) udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
i na warunkach określonych poniżej Ubezpieczonym, na rachunek których zawarto pomiędzy
Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym Umowę Generalną Grupowego Ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków operatorów maszyn i pojazdów będących przedmiotem finansowania
przez Siemens Finance Sp. z o.o. (dalej „umowa ubezpieczenia”).
Ubezpieczyciel zobowiązany jest, na wniosek Ubezpieczonego, zapewnić mu dostęp do materiałów
informacyjnych

dotyczących

praw

i

obowiązków

Ubezpieczonego

wynikających

z

umowy

ubezpieczenia w formie papierowej, elektronicznej lub w inny uzgodniony z nim sposób.

§ 2. Definicje użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia oznaczają
1) NIESZCZĘŚLIWY

WYPADEK

–

nagłe

zdarzenie

wywołane

przyczyną

zewnętrzną,

w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
lub zmarł;

powstałe w związku z obsługą: samobieżnego wyposażonego w silnik pojazdu wraz

dodatkowym oprzyrządowaniem (sprzętem wymagającym przyłączenia do pojazdu), maszyny lub
urządzenia.
2) NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY W ZAWODZIE – stanowiąca następstwo nieszczęśliwego wypadku
niezdolność do pracy zgodnie z kwalifikacjami i wykonywanym w chwili nieszczęśliwego wypadku
zawodem;
3) ŚRODKI SPECJALNE – określone w tabeli nr 2 niniejszych WGU –przedmioty ortopedyczne oraz
środki pomocnicze niezbędne dla wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku
z nieszczęśliwym wypadkiem i zalecone Ubezpieczonemu przez lekarza;
4) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU – powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe (to
jest nierokujące poprawy) uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej
utracie tego organu, narządu albo układu albo upośledzeniu jego funkcji;
5) OPERATOR - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do obsługi danej maszyny, urządzeń lub
pojazdu, o ile jest wymagane;
6) UBEZPIECZAJĄCY – Siemens Finance Sp. z o.o. będący stroną umowy ubezpieczenia
i zobowiązanym do opłacania składki ubezpieczeniowej;
7) UBEZPIECZONY – operator maszyny, urządzenia

lub pojazdu finansowanych przez

Ubezpieczającego w ramach umowy finansowania zgłoszonej do ubezpieczenia;
8) KLIENT

–

strona

umowy

finansowania

maszyny

Ubezpieczającego.
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lub

pojazdu

finansowanego

przez

9) UPRAWNIONY – osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego do odbioru świadczenia na
wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, świadczenie
zostanie wypłacone według następującej kolejności:

a) małżonkowi Ubezpieczonego,
b) dzieciom Ubezpieczonego – w przypadku braku małżonka (w równych częściach),
c) rodzicom Ubezpieczonego – w przypadku braku małżonka i dzieci ( w równych częściach),
d) innym uprawionym osobom, w równych częściach, po przeprowadzeniu postępowania
spadkowego – w przypadku braku osób wskazanych w lit. a-c.

§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego.
2. Ochrona

ubezpieczeniowa

obejmuje

zdarzenie

ubezpieczeniowe

w

postaci

śmierci

Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz doznania przez Ubezpieczonego
trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące rodzaje świadczeń:
1) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
2) jednorazowe świadczenie z tytułu doznania przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na
zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
3) zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
4) zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych koniecznych wskutek
nieszczęśliwego wypadku;
5) jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego
wypadku;
6) zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego koniecznego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
7) zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego
wypadku.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium świata z zastrzeżeniem
zapisów w poszczególnych ryzykach

§ 4. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego jako początek
okresu ubezpieczenia w zgłoszeniu przesyłanym przez Ubezpieczającego do TU.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odpowiedzialność TU kończy się w dniu wskazanym przez
Ubezpieczającego jako koniec okresu ubezpieczenia (będącym dniem rozwiązania umowy leasingu
lub umowy finansowania

dotyczącej danej maszyny lub pojazdu zawartej z Ubezpieczającym)

w zgłoszeniu przesłanym przez Ubezpieczonego.
3. Odpowiedzialność TU kończy się:
1) z upływem określonego dla danej maszyny, urządzenia lub pojazdu okresu ubezpieczenia;
2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy
ubezpieczenia;
3) w stosunku do danego Ubezpieczonego i w związku z danym zdarzeniem ubezpieczeniowym z dniem wypłaty odszkodowania/świadczenia albo odszkodowań/świadczeń w łącznej wysokości
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równej sumie ubezpieczenia określonej dla danego zdarzenia;
4) w stosunku do danego Ubezpieczonego - z dniem śmierci tego Ubezpieczonego.

§ 5. SUMY UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia, określona jest odrębnie na każdego Ubezpieczonego i stanowi górną granicę
odpowiedzialności TU za jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia określona jest odrębnie na każdy rodzaj świadczenia przysługującego z umowy
ubezpieczenia.
RODZAJ ŚIADCZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego
95.000 zł

wypadku
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu o

85.000 zł

wskutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy

6.000 zł

wskutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków

10.000 zł

specjalnych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego

6.000 zł

uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć

5.000 zł

nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w związku

5.000 zł

z nieszczęśliwym wypadkiem

§ 6. WYŁĄCZENIA GENERALNE
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia:
1) będące

następstwem

napadu

epileptycznego,

zaburzeń

psychicznych

lub

depresji

Ubezpieczonego;
2) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, substancji
psychotropowych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie
z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia;
3) których przyczyną było zatrucie spowodowane nikotyną;
4) powstałe w następstwie uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi
bez względu na to, przez kogo były wykonywane;
5) powstałe w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
6) powstałe w wyniku naruszenia przez Ubezpieczonego umyślnie przepisów prawa obowiązujących
w kraju, w którym przebywa, za wyjątkiem wykroczeń drogowych;
7) powstałe podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyny przez Ubezpieczonego, który nie
posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdów lub obsługi tej maszyny, o ile były
wymagane, pod warunkiem iż brak ww. uprawnień był przyczyną zdarzenia;
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8) powstałe podczas jazd próbnych, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów, w których
uczestniczył Ubezpieczony, za wyjątkiem jazd testowych i demonstracyjnych;
9) powstałe podczas usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa
albo samobójstwa;
10) powstałe w następstwie użycia przez Ubezpieczonego broni palnej;
11) powstałe w następstwie czynnego udziału w zakładach lub bójkach, z wyjątkiem działania
w obronie koniecznej;
12) powstałe wskutek wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze
wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii,
rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych,
wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze
osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty,
rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
13) powstałe wskutek aktów terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły,
przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na
rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych,
religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź
zastraszenia społeczeństwa;
14) powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego.

§ 6. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. Poniżej określone są rodzaje świadczeń objętych ubezpieczeniem, przesłanki uzasadniające ich
wypłatę oraz zasady określania wysokości świadczeń:
1) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – TU wypłaca
Uprawnionemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla tego rodzaju
świadczenia, jeżeli śmierć nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego
wypadku.
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku:
a) TU wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli trwały
uszczerbek na zdrowiu nastąpił przed upływem 12 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego
wypadku,
b) świadczenie w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego wypłacane jest
w granicach sumy ubezpieczenia określonej dla tego rodzaju świadczenia,
c) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu równe jest procentowi sumy ubezpieczenia
równemu procentowi doznanego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA Nr 1
Pozycja

Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu

1
a
b
2

złamanie czaszki
kości czaszki
kości twarzy – szczęki, kości jarzmowej
złamanie żuchwy

% trwałego uszczerbku
na zdrowiu
Prawa *
Lewa *
1-20
1-20
1-15
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3
4
a
b
c
5
6
7
a
b
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
a
b
c
d
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
a
b
c
d
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

złamanie kości nosa
złamanie kręgosłupa:
szyjnego
piersiowego
lędźwiowego
złamanie mostka
złamanie żebra
złamanie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości ogonowej):
w odcinku przednim (kość łonowa, kość kulszowa)
w odcinku przednim i tylnim (typ Malgaigne’a)
złamanie kości udowej (w obrębie nasady bliższej, szyjki lub trzonu)
złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej
złamanie kości piszczelowej
złamanie kości strzałki
złamanie rzepki
złamanie kości piszczelowej i kości strzałki (obu kości podudzia)
złamanie kości piętowej
złamanie kości skokowej
złamanie kości stępu
złamanie kości śródstopia
złamanie palucha
złamanie palców stopy od II do V (za każdy palec)
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie:
stawu biodrowego
uda
stawu kolanowego
podudzia
Całkowita utrata stopy
Całkowita utrata palucha stopy (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy
paliczek)
Całkowita utrata palca od II do V w stopie (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za
każdy paliczek)
złamanie łopatki
złamanie obojczyka
złamanie nasady bliższej kości ramiennej
złamanie trzonu kości ramiennej
złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej
lub nasady bliższej kości łokciowej
złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej
złamanie (środstawowe) nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej
złamanie (śródstawowe) nasad dalszych kości promieniowej i kości łokciowej (obu kości
przedramienia)
złamanie kości nadgarstka i śródręcza
złamanie w obrębie kciuka
złamanie palca wskazującego
złamanie w obrębie palców od III do V ręki (za każdy palec)
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie:
barku
ramienia
przedramienia
nadgarstka
Całkowita utrata kciuka (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek)
Całkowita utrata palca wskazującego (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy
paliczek)
Całkowita utrata palca dłoni od III do V (w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy
paliczek)
Całkowita utrata wzroku w obu oczach
Całkowita utrata wzroku w jednym oku
Całkowita utrata wzroku w jednym oku bez utraty oka
Całkowita utrata małżowiny usznej
Całkowita utrata słuchu w obu uszach
Całkowita utrata słuch w jednym uchu
Całkowita utrata mowy
Całkowita utrata języka
Całkowita utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa)
Całkowita utrata węchu
Całkowita utrata płuca
Całkowita utrata nerki
Całkowita utrata żołądka
Całkowita utrata śledziony
Całkowita utrata macicy
Całkowita utrata gruczołu sutkowego
Całkowita utrata jajnika lub jądra
Całkowita utrata prącia
Porażenie czterech kończyn – utrwalone
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1-10
1-40
1-25
1-35
1-10
1-5
5-15
10-35
5-55
1-30
5-40
1-5
5-40
5-40
1-25
1-20
1-15
1-15
1-12
1-3
75
70
65
50
40
6
2
1-40
1-15
1-30
5-45
1-25

1-35
1-10
1-20
5-40
1-20

1-30
1-25
1-35

1-25
1-20
1-30

1-25
1-20
1-15
1-10

1-20
1-15
1-12
1-7

75
70
65
55
20
15

65
60
55
45
15
10

5

4
100
40
35
10
60
20
100
40
15
10
30
35
20
15
40
25
20
35
100

59
Porażenie dwóch kończyn – utrwalone
60
Wstrząśnienie mózgu
61
Stłuczenie mózgu
62
Oparzenie II stopnia do 1% powierzchni ciała
63
Oparzenie II stopnia od 1% do 15% powierzchni ciała
64
Oparzenie II stopnia od 16% do 30% powierzchni ciała
65
Oparzenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała
66
Oparzenie III stopnia do 5% powierzchni ciała
67
Oparzenie III stopnia od 6% do 10% powierzchni ciała
68
Oparzenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała
69
Oparzenie dróg oddechowych leczonych w szpitalu
70
Odmrożenie II stopnia lub wyższe (za każdy palce ręki lub stopy)
71
Odmrożenie II stopnia lub wyższe – więcej niż jeden palec reki lub palec stopy
72
Odmrożenie II stopnia lub wyższe nosa lub ucha
73
Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki)
74
Blizny powłok klatki piersiowej
75
Blizny powłok jamy brzusznej
76
Blizny powłok kończyny górnej, dolnej
* jeśli Ubezpieczony jest osobą leworęczna procent uszczerbku kończyny lewej orzekany jest jak za kończynę prawą

80
10
25
1-5
6-20
21-35
36-100
1-20
21-50
51-100
1-100
5
15
20
1-5
1-5
1-5
1-5

d) w przypadku częściowej utraty, usztywnienia, niedowładu lub porażenia części ciała, które istniały
przed nieszczęśliwym wypadkiem, procenty uszczerbków na zdrowiu dotyczące tych części ciała,
zostaną zmniejszone odpowiednio o stopień uszczerbku na zdrowiu istniejącego przed tym
nieszczęśliwym wypadkiem;
e) stopień (procent) uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu leczenia i rehabilitacji,
a w przypadku porażenia, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia nieszczęśliwego wypadku,
jednak nie później niż po upływie 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
3) zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy koniecznego wskutek nieszczęśliwego
wypadku:
a) przy czym świadczenie przysługuje wyłączcie w przypadku, gdy doszło objętego ubezpieczeniem
trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, który spowodował niezdolność do pracy
w zawodzie Ubezpieczonego oraz gdy procent stwierdzonego trwałego uszczerbku na zdrowiu
przekracza 50%;
b) TU zwraca poniesione przez Ubezpieczonego koszty przekwalifikowania zawodowego inwalidy,
które były konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku, jednakże wyłącznie do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej dla tego rodzaju świadczenia,
c) zwrot kosztów przekwalifikowania dokonywany jest na podstawie oryginałów rachunków lub
faktur, pod warunkiem, że:
i)

w

stosunku

do

Ubezpieczonego

orzeczono

celowość

przekwalifikowania

zawodowego

i orzeczenie to zostało wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
ii) koszty poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż 24
miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku;
4) zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych koniecznych wskutek
nieszczęśliwego wypadku:
a) TU zwraca koszty naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych w przypadku gdy
doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego objętego ubezpieczeniem, jeżeli
konieczność naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych wynika ze stanu zdrowia
Ubezpieczonego będącego bezpośrednim następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową
ubezpieczenia,
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b) zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych następuje do wysokości
sumy ubezpieczenia określonej dla tego rodzaju świadczenia,
c) zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych zalecanych przez lekarza
dokonywany jest na podstawie oryginałów rachunków lub faktur oraz pod warunkiem, że koszty
naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych poniesione zostały na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego
wypadku;
d) wykaz środków specjalnych, w stosunku do naprawy, wypożyczenia lub zakupu których
przysługuje świadczenie wskazany jest w tabeli nr 2 zamieszczonej na końcu niniejszych WGU;
5) jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego
wypadku:
a) TU wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla tego rodzaju
świadczenia w przypadku, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%;
b) jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku przysługuje pod warunkiem, iż trwały
uszczerbek nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku;
6) zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego koniecznego wskutek nieszczęśliwego
wypadku:
a) TU zwraca koszty zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku gdy doszło do trwałego uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego objętego ubezpieczeniem, oraz jeżeli zakup wózka inwalidzkiego wynika
ze stanu zdrowia Ubezpieczonego będącego bezpośrednim następstwem nieszczęśliwego wypadku
objętego umową,
b) zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego następuje do wysokości sumy ubezpieczenia
wskazanej określonej dla tego rodzaju świadczenia,
c) zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego zaleconego przez lekarza dokonywany jest na
podstawie oryginałów rachunków lub faktur pod warunkiem, oraz że koszty zakupu wózka
inwalidzkiego poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż
24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku;
7) zwrot

kosztów

pogrzebu

Ubezpieczonego,

którego

śmierć

nastąpiła

wskutek

nieszczęśliwego wypadku:
a) TUa zwraca koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego
wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla tego rodzaju świadczenia;
b) świadczenie wypłacane jest osobie, która poniosła koszty pogrzebu Ubezpieczonego na
podstawie oryginałów rachunków i faktur oraz na podstawie aktu zgonu i dokumentu potwierdzającego
przyczynę zgonu Ubezpieczonego wystawionego przez uprawnioną instytucję.

§ 7. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
1. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony - jeśli wiedział, że umowę ubezpieczenia
zawarto na jego rachunek - zobowiązany jest:
1) starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz
postępować zgodnie z zaleceniami lekarza;
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2) udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z TUĄ w toku postępowania
likwidacyjnego udzielając informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności
zdarzenia objętego ubezpieczeniem, prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia;
3) zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie TUIE
dokumentacji z przebiegu leczenia w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa Ubezpieczonego
do świadczenia z umowy ubezpieczenia oraz wysokości tego świadczenia;
4) na
z

zlecenie

minimalnym

TU

poddać

ryzykiem,

z

się

badaniom

wyłączeniem

lekarskim

badań

lub

badaniom

genetycznych,

w

celu

diagnostycznym
oceny

ryzyka

ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poważnego urazu na
zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia;
5) niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia
czynności dochodzeniowych.

§ 8. WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową TU
podejmuje właściwe postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o tym fakcie, jeżeli nie są oni
osobami występującymi z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w terminie wskazanym w ust.1, TU pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy, jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia odpowiedzialności TU lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
3. TU

ma

obowiązek

udostępnić

osobom,

o

których

mowa

w

ust.

2,

informacje

i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności TU lub wysokości świadczenia.
4. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez TU udostępnionych informacji,
a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności
z oryginałem przez TU.
5. TU

wypłaca

świadczenie

na

podstawie

uznania

roszczenia

uprawnionego

z

umowy

w wyniku dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
6. TU obowiązana jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem.
7. Jeżeli

wyjaśnienie

w

powyższym

terminie

okoliczności

koniecznych

do

ustalenia

odpowiedzialności TU albo wysokości świadczenia nie jest możliwe, świadczenie wypłacane jest
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporna część świadczenia zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem.
8. W razie braku podstaw do wypłaty świadczenia w całości lub w części, TU poinformuje o tym
pisemnie osobę występującą z roszczeniem w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając
okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wypłaty świadczenia w całości lub w części oraz
pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
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9. Świadczenia wypłacane są w złotych polskich.

Niniejszą Tabelę stosuje się przy ocenie skutków nieszczęśliwych wypadków osób objętych ochroną
ubezpieczeniową z tytułu zwrotu kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych
w ramach umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów maszyn
i pojazdów będących przedmiotem finansowania przez Siemens Finance Sp. z o.o.
1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
Lp.

Wyszczególnienie
Protezy kończyn dolnych
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy

1

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców

2

Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego

3

Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo
z tworzywa sztucznego
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia

4

Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme’a: skórzana albo z tworzywa sztucznego

5

Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych,
z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

6

Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

7

Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez,
stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda

8

Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo
z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

9

Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

10
11
12
13

Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa
typu SACH
Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo
goleń ze skóry, albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu
SACH
Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych
materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
Proteza uda szczudłowa
Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)

14

Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo
stopa typu SACH

15

Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

16
17

Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego,
z uchwytami dla kończyn górnych
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH,
z zawieszeniem lub bez
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych

18

Pończocha kikutowa - przy amputacji w obrębie stopy

19

Pończocha kikutowa - przy amputacji podudzia

20

Pończocha kikutowa - przy amputacji uda

21

Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej
pełnej amputacji kończyn dolnych
Protezy kończyn górnych
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22

Proteza kosmetyczna części ręki

23

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa
z zawieszeniem lub bez
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z
z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

24
25
26

sztucznego,
miękkim

z

dłonią

pokryciem

protezową,

ciałopodobnym,

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową
Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z dłonią protezową

27

Proteza
kosmetyczna
ramienia:
z
elementów
z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

modularnych,

z

miękkim

pokryciem

ciałopodobnym,

28

Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową,
z zawieszeniem lub bez

29

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa
sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

30

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów
modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

31

Proteza robocza mechaniczna części ręki

32

Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

33

Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

34

Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych

35

Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny

36

Pończochy kikutowe - przy amputacji przedramienia

37

Pończochy kikutowe - przy amputacji ramienia

38

Pończochy kikutowe - przy pełnej amputacji kończyny górnej
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne

39

Aparat korekcyjny palucha koślawego

40

Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp

41

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa

42

Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez

43

Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny)

44

Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy

45

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

46

Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas albo
z regulowanym podciągiem stopy

47

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

48

Aparat tulejkowy
z sandałem

49

Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

50

Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

51

Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo
z sandałem

52

Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

53

Aparat DAFO

54

Aparat zapobiegający przeprostowi kolana

55

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

56
57

na

podudzie:

skórzany

albo

z

tworzywa

sztucznego,

ze

strzemieniem

do

buta

albo

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo
z sandałem
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo
z sandałem
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58

Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego

59

Aparat rotujący stopę jednoszynowy sprężynowy

60

Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego

61

Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

62

Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez
Wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne

63

Pas biodrowy z szyną

64

Niski kosz biodrowy z szyną biodrową

65

Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne

66

Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela

67

Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki

68

Aparat utrzymujący wyprost palców

69

Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

70

Aparat
redresujący:
przykurcz
wyprostny
stawów
i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka

71

Aparat redresujący staw łokciowy

72

Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący
nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycjà kciuka - Oppenheimera

73

Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców

74

Aparat korygujący Lamba

75

Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

76

Aparat na rękę i przedramię wg Engena

77

Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost

78

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

79

Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy

80

Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka

81

Aparat uczynniający palce

82

Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców

83

Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego

84

Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

85

Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego

86

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

87

Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

88

Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego

89

Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy

90

Szyna odwodząca

91

Szyna elewacyjna
Ortezy kończyny dolnej

92

Orteza korekcyjna palucha koślawego

93

Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp

94

Orteza stabilizująca staw skokowy

95

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
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śródręczno-palcowych

lub

śródręczno-palcowych

96

Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez

97

Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna)

98

Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy

99

Orteza stopowo-goleniowa

100

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

101

Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo
z regulowanym podciągiem stopy

102

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem

103

Aparat tulejkowy
z sandałem

104

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego

105

Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

106

Aparat szynowo- opaskowy na całą kończyną dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo
z sandałem

107

Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez

108

Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy

109

Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu

110

Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego

111

Łuska na całą kończyną dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

112

Szyna nocna na całą kończyną dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana

113

Orteza redresująca staw kolanowy

114

Orteza rzepki stabilizująca

115

Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana

116

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

117

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo
z sandałem

118

Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo
z sandałem

119

Orteza rotująca stopę jednoszynowa sprężynowa

120

Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego

121

Szyna Engelmanna

122

Szyna Saint-Germaina

123

Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami

124

Poduszka Frejki

125

Rozwórka Koszli

126

Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych

127

Pajacyk Grucy

128

Szyna Ortolaniego

129

Szelki Grucy albo Pawlika

na

podudzie:

skórzany

albo

z

tworzywa

sztucznego,

ze

strzemieniem

Ortezy kończyny górnej
130

Aparat Stacka

131

Orteza korygująca kciuk i wskaziciel

132

Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

133

Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych
i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka

134

Orteza redresująca staw łokciowy
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do

buta

albo

135

Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca
nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera

136

Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców

137

Orteza korygująca Lamba

138

Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

139

Orteza na rękę i przedramię wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z
wysięgnikiem i podciągami palców

140

Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost

141

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

142

Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa

143

Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców

144

Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego

145

Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

146

Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego

147

Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego

148

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

149

Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera

150

Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego

151

Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowa

152

Orteza elewacyjna

153

Orteza odwodząca

154

Orteza stabilizująco-odciążająca

155

Temblak kończyny górnej
Gorsety i kołnierze ortopedyczne

156

Gorset szkieletowy (Calota)

157

Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

158

Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem

159

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

160

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

161

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

162

Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego

163

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz

164

Prostotrzymacz wg Hohmanna

165

Prostotrzymacz wg Taylora

166

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

167

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

168

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

169

Pas stabilizujący kręgosłup lędżwiowo-krzyżowy

170

Półgorsetowa orteza szyjna

171

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

172

Kołnierz pneumatyczny

173

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego

174

Kołnierz „Florida”

175

Kołnierz Schantza miękki

13 / 16

176

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
Ortezy tułowia i szyi

177

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

178

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

179

Gorset lędżwiowo-krzyżowy wg Williamsa

180

Prostotrzymacz wg Hohmanna

181

Prostotrzymacz wg Taylora

182

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

183

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

184

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

185

Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy

186

Pas na rozejście spojenia łonowego

187

Półgorsetowa orteza szyjna

188

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

189

Kołnierz pneumatyczny

190

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego

191

Kołnierz „Florida”

192

Kołnierz Schantza miękki

193

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)

194

Kołnierz na kręcz karku

195

Pelota korekcyjna na łopatkę

196

Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową
Obuwie ortopedyczne

197

Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu

198

Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej

199

Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy

200

Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała
Kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania

201

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

202

Kula dla reumatyków

203

Kula pachowa

204

Kula przedramienna z kółkiem

205

Laska inwalidzka

206

Laska dla niewidomych (biała)

207

Trójnóg

208

Czwórnóg
Balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania

209

Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie
Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania

210

Wózek inwalidzki ręczny

211

Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie
poruszających się na wózku - czynnych zawodowo

212

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
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213

Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę
Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione

214

Fotelik dla dzieci do siedzenia

215

Indywidualne przedmioty pionizujące

216

Pełzak (wózek do raczkowania)

2) ŚRODKI POMOCNICZE
Lp.
1

Wyszczególnienie
Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i
zapobiegające znużeniu oka
a)

Soczewki do bliży

b)

Soczewki do dali

c)

Soczewki pryzmatyczne

d)

Soczewki dwuogniskowe
Soczewki kontaktowe lecznicze

2

twarde
miękkie
Obturatory dla dzieci

3

Pomoce optyczne dla niedowidzących:

4

a)

lupa

b)

lunety, w tym monookulary

c)

okulary lornetkowe do bliży i dali

d)

okulary lupowe

a)

Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży:
proteza
epiproteza

5

b)

Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych:
proteza
epiproteza

6

a)

Aparat (aparaty) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne

b)

Wkładka uszna wykonana indywidualnie

7

Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień)

8

Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt.

9

Cewniki urologiczne do 6 szt.

10

a)

Cewniki urologiczne jednorazowe

b)

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie

11
12

a)

Pas do zbiornika na kał

b)

Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt.
Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny
(np. zestawy irygacyjne, płytki + worki) po zabiegach na:

13

- jelicie cienkim (ileostomii)
- jelicie grubym (kolostomii)
- układzie moczowym (urostomii)
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14

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt
urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące)
Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów:

15

- z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej
itp.
- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowoodbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi)
- z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych
lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie
lub zamiennie podkłady do 60 szt.
lub wkłady anatomiczne do 60 szt.
Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych
i dzieci powyżej 3 roku życia:
- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii
- w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy

16
- z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi,
wynicowaniem pęcherza
lub zamiennie podkłady do 60 szt.
lub wkłady anatomiczne do 60 szt.
17

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

18

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

19

Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
Inhalator dyszowy:

20

- nebulizator (generator aerozolu)
- sprężarka powietrza

21

Proteza piersi
Peruki:

22

- z włosów sztucznych
- z włosów naturalnych
Pas przepuklinowy:

23

- jednostronny
- obustronny

24

Pas brzuszny

25

Poduszka przeciwodleżynowa

26

Materac przeciwodleżynowy
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