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Umowa dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego 
zachorowania ubezpieczonego (ZDRO-OWU-1122)
 

W dokumencie tym przedstawiamy główne cechy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego. 
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu podane są w dokumentacji ubezpieczeniowej, przede wszystkim w ogólnych warunkach 
dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego o oznaczeniu ZDRO-OWU-1122 (OWDU).  
Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej www.aegon.pl. 
 
Jeśli informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte w niniejszym dokumencie lub w OWDU są dla Państwa niejasne albo istnieją 
wątpliwości, czy produkt jest dla Państwa odpowiedni, prosimy o kontakt ze Specjalistą/Pośrednikiem Ubezpieczeniowym lub Centrum Relacji 
z Klientami pod numerem infolinii 801 300 900 lub 22 592 10 00.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego to dodatkowa umowa, która rozszerza i uzupełnia ochronę 
ubezpieczeniową z umowy podstawowej. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania u ubezpieczonego, Aegon wypłaci 
świadczenie w wysokości obowiązującej w dacie wystąpienia poważnego zachorowania,  zgodnie z zasadami określonymi w OWDU oraz 
katalogu poważnych zachorowań (w zależności od stawki procentowej sumy ubezpieczenia przyporządkowanej każdemu ze wskazanych 
poważnych zachorowań: 100% lub 30% sumy ubezpieczenia). W przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu poważnego 
zachorowania, dla którego stawka procentowa została określona  w katalogu poważnych zachorowań na poziomie 100% sumy ubezpieczenia, 
Aegon wypłaci również świadczenie opiekuńcze  w wysokości odpowiadającej 3% sumy ubezpieczenia miesięcznie. Świadczenie to 
będzie wypłacane przez 12 miesięcy, w odstępach miesięcznych liczonych od dnia wypłacenia świadczenia ubezpieczeniowego, którego 
stawka procentowa została określona w Katalogu Poważnych Zachorowań na poziomie 100% sumy Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej. 
Uzupełnieniem produktu są również usługi assistance medycznego obejmujące w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia m.in. 
świadczenia z zakresu profilaktyki onkologicznej, świadczenia medyczne, powtórną opinię medyczną, świadczenia assistance (np. wsparcie 
psychologa, transport, pomoc domową etc.), teleopiekę kardiologiczną i rehabilitację.

Umowa dodatkowa zawierana jest jednocześnie z umową podstawową na czas określony wynoszący 5 lat. Umowa dodatkowa może 
również zostać zawarta w dowolną datę miesięcznicy umowy podstawowej, w takiej sytuacji umowa dodatkowa zostanie zawarta 
na czas oznaczony – do najbliższej 5. rocznicy umowy podstawowej liczonej od daty zawarcia umowy dodatkowej, jednak na czas nie 
krótszy niż 4 lata i jeden miesiąc.

Ubezpieczenie należy do grupy 5 (ubezpieczenia wypadkowe i ochronne będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie) Działu I (Ubezpieczenia 
na życie) według postanowień załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. 
Ubezpieczenie ma charakter czysto ochronny, czyli wysokość świadczeń wynikających z umowy nie jest uzależniona od wahań kursów czy 
wartości indeksów.
   

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona zdrowia ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko wystąpienia 
poważnego zachorowania ubezpieczonego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony od wybranego wariantu – Wariantu 
Onkologicznego, Wariantu Onkologiczno-Kardiologicznego lub Wariantu Rozszerzonego.





Odpowiedzialność Aegon - w zależności od wybranego wariantu - obejmuje:
Wariant Onkologiczny: 
 Nowotwory złośliwe;
  Rak in situ (carcinoma in situ) – rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka (ICD-10 kod D00); Rak in situ innych i nieokreślonych 

organów trawiennych (ICD-10 kod D01); Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego (ICD-10 kod D02); Rak in situ piersi 
(ICD-10 kod D05), niewymagający mastektomii; Rak in situ piersi (ICD-10 kod D05) wymagający mastektomii; Rak in situ szyjki 
macicy (ICD-10 kod D06, w tym CIN III) z częściową lub całkowitą histerektomią; Rak in situ innych i nieokreślonych narządów 
płciowych (ICD-10 kod D07); Rak in situ pęcherza moczowego (ICD-10 kod D09.0).

  Nowotwory o niższym stopniu zaawansowania – Czerniak złośliwy (ICD-10 kod C43) o stopniu zaawansowania T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017); Płaskonabłonkowy złośliwy nowotwór skóry przekraczający rozmiarem 2 cm; Nowotwór 
brodawkowaty tarczycy (ICD-10 kod C73) o stopniu zaawansowania T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017); Nowotwór złośliwy 
prostaty (ICD-10 kod C61) o stopniu zaawansowania T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017), nie wymagający częściowej lub 
całkowitej prostatektomii w leczeniu raka prostaty; Nowotwór złośliwy prostaty (ICD-10 kod C61) o stopniu zaawansowania  
T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017), wymagający częściowej lub całkowitej prostatektomii w leczeniu raka prostaty  
(nie wykryty przypadkowo w czasie prostatektomii).

 Łagodny guz mózgu

Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny:
 Nowotwory złośliwe;

  Rak in situ (carcinoma in situ) – rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka (ICD-10 kod D00); Rak in situ innych i nieokreślonych 
organów trawiennych (ICD-10 kod D01); Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego (ICD-10 kod D02); Rak in situ piersi 
(ICD-10 kod D05), niewymagający mastektomii; Rak in situ piersi (ICD-10 kod D05) wymagający mastektomii; Rak in situ szyjki 
macicy (ICD-10 kod D06, w tym CIN III) z częściową lub całkowitą histerektomią; Rak in situ innych i nieokreślonych narządów 
płciowych (ICD-10 kod D07); Rak in situ pęcherza moczowego (ICD-10 kod D09.0).

  Nowotwory o niższym stopniu zaawansowania – Czerniak złośliwy (ICD-10 kod C43) o stopniu zaawansowania T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017); Płaskonabłonkowy złośliwy nowotwór skóry przekraczający rozmiarem 2 cm; Nowotwór 
brodawkowaty tarczycy (ICD-10 kod C73) o stopniu zaawansowania T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017); Nowotwór złośliwy 
prostaty (ICD-10 kod C61) o stopniu zaawansowania T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017), nie wymagający częściowej lub 
całkowitej prostatektomii w leczeniu raka prostaty; Nowotwór złośliwy prostaty (ICD-10 kod C61) o stopniu zaawansowania  
T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017), wymagający częściowej lub całkowitej prostatektomii w leczeniu raka prostaty  
(nie wykryty przypadkowo w czasie prostatektomii). 

 Łagodny guz mózgu 
 Zawał serca prowadzący do upośledzenia funkcji serca 
 Zawał serca nie prowadzący do upośledzenia funkcji serca 
 Udar prowadzący do poważnej i stałej dysfunkcji neurologicznej 
 Udar o lżejszym przebiegu lub Udar nie prowadzący do poważnej i stałej dysfunkcji neurologicznej 
 Zabieg pomostowania tętnic wieńcowych (by pass) za pomocą torakotomii 
 Małoinwazyjny zabieg pomostowania tętnic wieńcowych (by pass)
 Operacja zastawki serca za pomocą torakotomii
 Małoinwazyjna operacja zastawki serca 

Wariant Rozszerzony: 
 Nowotwory złośliwe;
  Rak in situ (carcinoma in situ) – rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka (ICD-10 kod D00); Rak in situ innych i 

nieokreślonych organów trawiennych (ICD-10 kod D01); Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego (ICD-10 kod 
D02); Rak in situ piersi (ICD-10 kod D05), niewymagający mastektomii; Rak in situ piersi (ICD-10 kod D05) wymagający 
mastektomii; Rak in situ szyjki macicy (ICD-10 kod D06, w tym CIN III) z częściową lub całkowitą histerektomią; Rak in situ 
innych i nieokreślonych narządów płciowych (ICD-10 kod D07); Rak in situ pęcherza moczowego (ICD-10 kod D09.0).

  Nowotwory o niższym stopniu zaawansowania – Czerniak złośliwy (ICD-10 kod C43) o stopniu zaawansowania T1N0M0 
wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017); Płaskonabłonkowy złośliwy nowotwór skóry przekraczający rozmiarem 2 cm; Nowotwór 
brodawkowaty tarczycy (ICD-10 kod C73) o stopniu zaawansowania T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017); Nowotwór 
złośliwy prostaty (ICD-10 kod C61) o stopniu zaawansowania T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017), nie wymagający 
częściowej lub całkowitej prostatektomii w leczeniu raka prostaty; Nowotwór złośliwy prostaty (ICD-10 kod C61) o stopniu 
zaawansowania  T1N0M0 wg klasyfikacji TNM (UICC, 2017), wymagający częściowej lub całkowitej prostatektomii  
w leczeniu raka prostaty (nie wykryty przypadkowo w czasie prostatektomii).

 Łagodny guz mózgu 
 Zawał serca prowadzący do upośledzenia funkcji serca 
 Zawał serca nie prowadzący do upośledzenia funkcji serca 
 Udar prowadzący do poważnej i stałej dysfunkcji neurologicznej 
 Udar o lżejszym przebiegu lub Udar nie prowadzący do poważnej i stałej dysfunkcji neurologicznej 
 Zabieg pomostowania tętnic wieńcowych (by pass) za pomocą torakotomii 
 Małoinwazyjny zabieg pomostowania tętnic wieńcowych (by pass)
 Operacja zastawki serca za pomocą torakotomii
 Małoinwazyjna operacja zastawki serca 
 Zaawansowany zespół otępienny (w tym choroba Alzheimera) 
 Operacja aorty za pomocą torakotomii lub laparotomii. 
 Anemia aplastyczna 
 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
 Przeszczep szpiku kostnego 
 Kardiomiopatia 



 Przewlekła niewydolność nerek 
 Przewlekła niewydolność 
 Przewlekła niewydolność oddechowa 
 Choroba Leśniowskiego-Crohna 
 Śpiączka 
 Choroba Creutzfeldta-Jakoba 
 Zapalenie mózgu 
 Uszkodzenie mózgu o określonym stopniu zaawansowania 
 Zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji 
 Zakażenie wirusem HIV w czasie wykonywania obowiązków służbowych 
 Idiopatyczne nadciśnienie płucne  z niewydolnością oddechową przy małym wysiłku 
 Utrata słuchu 
 Utrata mowy 
 Nefropatia toczniowa 
 Borelioza 
 Choroba neuronu ruchowego 
 Stwardnienie rozsiane 
 Umiarkowane stwardnienie rozsiane o łagodniejszej postaci 
 Przeszczep organów 
 Paraliż dwóch kończyn 
 Choroba Parkinsona 
 Częściowa utrata kończyn 
 Choroba Heinego-Medina 
 Postępująca twardzina układowa 
 Postępujące porażenie nadjądrowe 
 Reumatoidalne zapalenie stawów 
 Poważne oparzenia 
 Poważne oparzenia - łagodniejsza postać 
 Ciężkie zaburzenia widzenia

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa Aegon z tytułu umowy dodatkowej nie obejmuje poważnego zachorowania, które zostało 
spowodowane lub nastąpiło na skutek:
1)    działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego;
2)     czynnego, dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w Aktach Przemocy, aktach terroryzmu, powstaniach, rozruchach, 

zamieszkach, rebeliach;
3)     wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, który nie należał do koncesjonowanego przewoźnika lotniczego, jeśli 

Ubezpieczony znajdował się na pokładzie tego statku;
4)     wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, na którego pokładzie znajdował się Ubezpieczony, jeżeli należał do przewoźnika 

wskazanego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2015/1014 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi 
wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty bądź w akcie prawnym zmieniającym lub zastępującym powyższe rozporządzenie;

5)     popełnienia albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego 
przestępstwa;

6)     uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia spowodowanego samookaleczeniem albo usiłowaniem samobójstwa bądź okaleczeniem  
na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;

7)     pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka 
odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków bądź innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony 
przez lekarza lub został zastosowany przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza;

8)     zakażenia wirusem HIV lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) w okolicznościach innych niż wskazane w OWDU;
9)    zaburzeń lub chorób psychicznych;
10)    masowym skażeniem radioaktywnym lub chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię 

rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość;
11)  odmową leczenia zaleconego przez lekarza.

  
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

  W okresie 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej Aegon ponosi odpowiedzialność  
w sytuacji, gdy poważne zachorowanie ubezpieczonego było bezpośrednim następstwem nieszczęśliwego wypadku.  
W przypadku, gdy poważne zachorowanie nastąpi przed upływem 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w wysokości 115% składek zapłaconych z tytułu umowy dodatkowej do dnia 
zajścia tego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odnowionej umowie dodatkowej, gdy suma 
ubezpieczenia umowy dodatkowej nie została podwyższona lub wariant ochrony ubezpieczeniowej nie został zmieniony na 
wyższy. 

  Aegon jest wolny od odpowiedzialności ubezpieczeniowej w razie podania we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej, ankiecie 
zdrowia lub przed zawarciem umowy dodatkowej w innych pismach, nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności, których 
skutkiem było zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej  
w pierwszych 3 latach od zawarcia umowy dodatkowej.



  
Gdzie i kiedy obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

  
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

  Zapoznanie się z treścią ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego. 

  Przedstawienie kompletu wymaganych i wskazanych przez Aegon dokumentów w przypadku złożenia wniosku o wypłatę 
świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania u ubezpieczonego.

  Jeśli ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym (płatnikiem składek), do jego obowiązków należy również terminowe 
opłacanie składek z tytułu umowy dodatkowej.

 
 Jak i kiedy należy opłacać składki?

  Składka z tytułu umowy dodatkowej opłacana jest z góry, w wysokości i terminach określonych w polisie albo aneksie do polisy, 
na rachunek bankowy, na który dokonywane są wpłaty składki z tytułu umowy podstawowej.

  Składka z tytułu umowy dodatkowej opłacana jest z częstotliwością miesięczną albo roczną wedle własnego wyboru 
ubezpieczającego wskazanego we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej, przy czym jeżeli składka z tytułu umowy podstawowej 
jest płacona regularnie, częstotliwość opłacania składki z tytułu umowy dodatkowej odpowiada częstotliwości opłacania składki  
z tytułu umowy podstawowej.

  
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

  Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej rozpoczyna się od daty wskazanej w polisie albo aneksie do polisy,  
nie wcześniej niż z chwilą zapłacenia składki z tytułu umowy dodatkowej.

  Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej kończy się wraz z wygaśnięciem umowy dodatkowej, czyli w dniu 
wystąpienia jednego z następujących zdarzeń (w zależności od tego, które z nich nastąpi wcześniej):
1)  wygaśnięcie umowy podstawowej;
2)  odstąpienie od umowy podstawowej;
3)  w rocznicę polisy następującą po ukończeniu 65. roku życia przez ubezpieczonego;
4)   w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości odpowiadającej 100% sumy ubezpieczenia 

umowy dodatkowej albo wypłaty kilku świadczeń ubezpieczeniowych, których suma wyniesie co najmniej 100% sumy 
ubezpieczenia umowy dodatkowej, co nie wpływa na obowiązek ubezpieczyciela polegający na wypłacie świadczenia 
opiekuńczego, jeżeli ubezpieczony nabył takie prawo;

5)   upływ okresu, na jaki została zawarta umowa dodatkowa, niezależnie od tego, czy umowa podstawowa pozostaje w mocy 
po tym terminie;

6)   upływ okresu 30 dni, rozpoczynającego się w dniu, w którym powinna zostać zapłacona, a nie została zapłacona składka  
z tytułu umowy dodatkowej;

7)  upływ okresu wypowiedzenia umowy dodatkowej;
8)   wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, które nastąpiło przed upływem 90 dni od dnia rozpoczęcia 

ochrony ubezpieczeniowej.

  
Jak rozwiązać umowę?

  Po zawarciu umowy dodatkowej ubezpieczający może od niej odstąpić składając do Aegon oświadczenie o odstąpieniu w terminie:
1)  60 dni od dnia zawarcia umowy dodatkowej;
2)  14 dni od dnia zawarcia umowy dodatkowej – jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą;

  Umowa dodatkowa może być wypowiedziana w każdej chwili (wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia).


