
Do umowy ubezpieczenia wprowadzone zostają postanowienia dodatkowe odbiegające od treści OWU:

Zakres Zmian
Dotychczasowa treść umowy

ubezpieczenia
Obecna treść umowy Ubezpieczenia

Wprowadzenie
świadczenia 
dodatkowego 
z tytułu 
zakażeń 
HIV i WZW

Nie zawiera dodatkowych rozszerzeń o 
świadczenia z tytułu zakażeń HIV i WZW.

Zawiera wyłączenia odpowiedzialności §9 
ust 1 pkt.9) 
(…) ,, Z odpowiedzialności PZU SA 
wyłączone są następstwa dotyczące
wypadków ubezpieczeniowych 
powstałych:
w wyniku wykonywania procedur 
medycznych, bez względu
na to, przez kogo były wykonywane, 
chyba że wykonywanie
procedur medycznych dotyczyło 
bezpośrednich następstw
wypadku ubezpieczeniowego,”

oraz ust. 2 

(…) ,,Z odpowiedzialności PZU SA 
wyłączone są następstwa chorób
zawodowych, tropikalnych oraz chorób lub
stanów chorobowych
nawet takich, które występują nagle lub 
zostały ujawnione dopiero
w następstwie wypadku 
ubezpieczeniowego lub stanowiących
przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego 
wypadku, z zastrzeżeniem
że przedmiotem ubezpieczenia są 
następstwa zawałów serca,
krwotoków śródczaszkowych, o ile 
ubezpieczony w pierwszym dniu
okresu ubezpieczenia nie ukończył 30 lat.
(…)”

Klauzula świadczeń dodatkowych z tytułu zakażeń HIV i WZW

1 Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą
postanowień  OWU,  PZU  SA  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową
świadczenia dodatkowe z tytułu zakażeń HIV i WZW.

2 Rodzaj  i  wysokość  świadczeń  dodatkowych  rozszerzający  zakres
wynikający z ubezpieczenia NNW:
1 zwrot kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał

zakaźny obejmujący: 
a przeprowadzenie  konsultacji  lekarskich  i  wykonanie  badań  na

obecność wirusów: HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), HBV
(wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby
typu C), HAV, HDV i HEV  - po ekspozycji,

b zastosowania  kuracji  antyretrowirusowej  (w  tym  zakup  leków
antyretrowirusowych)  po ekspozycji,

2 świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW – w wysokości wy-
nikającej  z  wybranej  opcji,  niezależnie  od liczby i  rodzaju  wirusów
WZW, które pojawią się po jednej ekspozycji,

3 świadczenie  jednorazowe z  tytułu  zakażenia  wirusem HIV pomimo
przejścia kuracji antyretrowirusowej – w wysokości wynikającej z wy-
branej opcji.

3  Przez użyte pojęcia rozumie się:
1 Ekspozycja  rozumiana  jako:  zakłucia,  zachlapanie,  zadraśniecie,

rozcięcie, zadrapanie, pogryzienie przez pacjenta.
2 Ekspozycja zawodowa - narażenie na zakażenie w czasie wykonywa-

nia pacy zawodowej. Materiałem zakaźnym może być każda krew lub
IPIM.

3  IPIM - inny potencjalnie infekcyjny materiał, krew, płyny ustrojowe,
nasienie, wydzielina z pochwy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłuc-
nowy, maź stawowa,  płyn osierdziowy,  płyn otrzewnowy,  płyn owo-
dniowy, mleko kobiece, ślina i jakikolwiek płyn ciała, który jest w spo-
sób widoczny skażony krwią oraz wszelkie płyny ustrojowe, w sytuacji
gdy ich rozróżnienie jest trudne lub niemożliwe, oderwana tkanka, na-
rząd człowieka żywego lub martwego, komórki lub hodowla tkankowa
zawierające HIV, HBV lub HCV oraz inne płyny zawierające wirusy.

4 Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe wskutek 
ekspozycji, do której doszło w trakcie okresu ubezpieczenia.
5. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów i w wysokości 
określonej w umowie ubezpieczenia.

5 Postanowienia niniejszej klauzuli modyfikują odpowiednio zapisy §9 
ust.1 pkt 9 i ust. 2 w sposób zapewniający ochronę zgodnie z treścią klauzuli
rozszerzającej ochronę o świadczenia dodatkowe z tytułu zakażeń HIV i 
WZW.

6 Składka dodatkowa za rozszerzenie odpowiedzialności o w/w 
świadczenia wynosi ……………………….. .


