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Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej ryczałtowego 

pokrycia kosztów leków zaleconych po pobycie 

Ubezpieczonego w szpitalu 

 

1. Niniejsze Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej ryczałtowego pokrycia kosztów leków 

zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, stosuje się jako rozszerzenie Umowy Grupowego 

Ubezpieczenia na Życie, zawieranej na rzecz Ubezpieczonych na podstawie Ogólnych Warunków 

Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max 3A/2007 (zwanych dalej OWU) pomiędzy, 

Ubezpieczającym a Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwaną dalej Towarzystwem. 

2. Niniejsza Umowa stanowi Umowę Dodatkową w rozumieniu OWU.  

3. O ile postanowienia niniejszej Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej, pojęcia i postanowienia zawarte  

w OWU stosuje się odpowiednio.  

4. Zawarcie niniejszej Umowy Dodatkowej możliwe jest wyłącznie jako rozszerzenie Umowy Dodatkowej 

dotyczącej pobytu Ubezpieczonego w szpitalu bądź Umowy Dodatkowej dotyczącej pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

5. Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje ryczałtowe pokrycie kosztów zakupu leków zaleconych 

Ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu, z zastrzeżeniem, że zalecenie takie powinno bezpośrednio 

wynikać z dokumentu potwierdzającego pobyt Ubezpieczonego w szpitalu. 

6. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie tytułem ryczałtowego pokrycia kosztów leków 

zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej 

Umowy Dodatkowej w dniu rozpoczęcia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. 

7. Jeżeli w tym samym okresie Ubezpieczony był pacjentem więcej niż jednego szpitala, do ustalenia prawa 

do świadczenia przyjmuje się tylko jeden pobyt Ubezpieczonego w szpitalu. 

8. W okresie jednego roku polisowego Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu nie więcej niż 3 świadczenia z 

tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej. 

9. W niniejszej Umowie Dodatkowej mają zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa 

wskazane odpowiednio w Umowie Dodatkowej dotyczącej pobytu Ubezpieczonego w szpitalu bądź 

Umowie Dodatkowej dotyczącej pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

10. Zgłoszenie wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej dotyczącej pobytu 

Ubezpieczonego w szpitalu bądź Umowy Dodatkowej dotyczącej pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 

wskutek nieszczęśliwego wypadku jest równoznaczne ze zgłoszeniem roszczenia z tytułu niniejszej Umowy 

Dodatkowej. 


