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Szczególne warunki klauzuli HIV/WZW 

do ubezpieczenia  

Utraty dochodu Lloyd’s 

  

§ 1  

Treść klauzuli może zostać  zmieniona na wniosek Ubezpieczającego po pisemnym potwierdzeniu przez 

Ubezpieczyciela  

 

§ 2 

Ubezpieczający oświadcza, że zgodnie z jego/ jej stanem wiedzy i przekonaniem, a także działając z należytą 

starannością,  nie jest zakażony wirusem HIV ani nie jest nosicielem wirusa HIV, chory/a  na AIDS, ani 

zakażony/a WZW Ubezpieczający deklaruje również, że  nie posiada żadnych informacji na temat 

uzasadnionego prawdopodobieństwa zakażenia  wyżej wymienionymi jednostkami chorobowymi.  

  

§ 3  

Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszej klauzuli należy interpretować w oparciu o poniższą listę definicji, 

przy czym w razie wątpliwości co do znaczenia terminów nie zdefiniowanych w niniejszej klauzuli, 

zastosowanie mają definicje wynikające z przepisów prawa wraz z ich aktualną wykładnią sądową:   

1. Ekspozycja – narażenie Ubezpieczającego na zakażenie HIV lub WZW w wyniku Wypadku mającego 

miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia na terytorium RP, w tym przekłucie, zadrapanie, rozłupanie, 

rozprysk, pogryzienie, 

2. Karta poekspozycyjna – dokument wypełniany w przypadku wystąpienia Ekspozycji, zgodnie z 

zasadami procedury poekspozycyjnej, zawierający co najmniej dane osoby poszkodowanej, 

okoliczności Ekspozycji oraz wykonanych badań i zastosowanego leczenia  

3. Procedura poekspozycyjna – zbiór zasad postępowania w przypadku wystąpienia Ekspozycji oraz 

prowadzenia związanej z nią dokumentacji,    

4. Terroryzm  -  oznacza działania obejmujące ale nie ograniczające się do  użycia siły lub przemocy lub 

groźby podjęcia takich działań przez  osoby lub grupę (grupy) osób, działających samodzielnie lub na 

rzecz lub w imieniu  organizacji   lub rządu(-ów),  popełnione w celach politycznych, religijnych, 

ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd lub  zastraszenie 

społeczeństwo lub jego część    

5. Wykonywanie czynności pomocniczych  - wykonywanie czynności w zakładach opieki zdrowotnej 

polegających  na:  

a. Utrzymaniu czystości,  

b. Czynnościach pielęgniarskich,  

c. Rehabilitacji,  

d. Opiece nad pacjentem,  

6. Zawód medyczny – udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki 

i położne oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów 
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laboratoryjnych, w tym także zawodów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz 

kosmetologów i kosmetyczek.  

7. Wypadek – nagłe niespodziewane, losowe, zdarzenie zewnętrzne, które następuje w określonym 

czasie i miejscu w okresie ubezpieczenia podczas wykonywania przez Ubezpieczającego Zawodu 

medycznego lub Czynności pomocniczych   

8. Zwykły, zwyczajowy, rozsądny  -  najbardziej popularna wysokość opłaty za podobne usługi, leki, 

dostarczenie na terytorium RP.  

  

§ 4  

1. Zakresem ochrony w ramach niniejszej klauzuli objęte są koszty poniesione przez Ubezpieczającego 

na badania medyczne i kurację antyretrowirusową po Ekspozycji w wyniku Wypadku mającego miejsce 

w okresie ubezpieczenia na terytorium RP.   

2. W przypadku, gdy w ramach klauzuli wymagane jest przeprowadzenie badań medycznych, badania 

muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium. Badania wykonane w związku z 

niniejszym świadczeniem muszą wykazać, że Ubezpieczający nie był zakażony wirusem HIV ani WZW 

w chwili wystąpienia Wypadku będącego przyczyną infekcji.   

3. Jeżeli badania medyczne wykażą, że Ubezpieczający był zakażony wirusem HIV lub WZW w chwili 

Wypadku, który miał być przyczyną infekcji, Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności w 

ramach niniejszej klauzuli.   

4. Klauzula wyróżnia wysokości świadczeń jak następuje:   

1) Świadczenia z tytułu konsultacji medycznych i badań na obecność HIV/WZW po Ekspozycji w 

wysokości równej Zwykłych, zwyczajowych, rozsądnych kosztów poniesionych przez 

Ubezpieczającego na konsultacje medyczne i badania na obecność HIV/WZW do wysokości 

sumy ubezpieczenia w wybranej przez Ubezpieczającego Opcji wskazanej w § 6,  

2) Świadczenia z  tytułu leczenia antyretrowirusowego po Ekspozycji w wysokości równej 

Zwykłych, zwyczajowych, rozsądnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na zakup 

leku antyretrowirusowego do wysokości sumy ubezpieczenia w wybranej przez 

Ubezpieczającego Opcji wskazanej w § 6,  

3) Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW w wysokości sumy ubezpieczenia w wybranej 

przez Ubezpieczającego Opcji wskazanej w § 6 niezależnie od liczby i typów wirusów WZW, 

które zostały wykryte po Ekspozycji.  

4) Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo zastosowania terapii antyretrowirusowej 

w wysokości sumy ubezpieczenia w wybranej przez Ubezpieczającego Opcji wskazanej w § 6.     

5. Wszelkie świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub Zachorowania pozostające w związku z: 

1) korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z jakiejkolwiek aplikacji, oprogramowania 

lub programu, w odniesieniu do jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego (komputer, 

smartfon, tablet lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu), 

2) jakimkolwiek wirusem komputerowym, 

3) wszelkimi oszustwami komputerowymi w zakresie dotyczącym pkt a) oraz/lub pkt b) 

są objęte ochroną z zastrzeżeniem postanowień, warunków, ograniczeń i wyłączeń zawartych w klauzuli.  
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§ 5  

1. Wysokość sumy ubezpieczenia, będącej podstawą ustalenia wysokości świadczenia została wskazana 

poniżej.   

2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z klauzuli w odniesieniu 

do jednego Wypadku  

3. Ustala się następujące sumy ubezpieczenia:  

  

  

Rodzaj świadczenia  WYSOKOŚĆ SUMY UBEZPIECZENIA  

OPCJA  

basic  standard  premium  gold 

Konsultacje medyczne i badania 

na obecność HIV/WZW  2 000 zł        3 000 zł          5 000 zł   
 

  5 000 zł 

Koszt kuracji antyretrowirusowej   3 000 zł        5 000 zł        10 000 zł   10 000 zł 

Jednorazowe  świadczenie  z 

 tytułu zakażenia HIV   25 000 zł    150 000 zł        250 000 zł   
 

300 000 zł 

Jednorazowe  świadczenie  z 

 tytułu zakażenia WZW  15 000 zł      70 000 zł         90 000 zł  
 

100 000 zł  

 

 

§ 6  

1. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli nie są objęte:  

a. zakażenie wirusem HIV lub WZW przez Ubezpieczającego w inny sposób niż poprzez Ekspozycję 

w wyniku Wypadku zgodnie z definicją,  

b. zakażenie  wirusem  HIV  lub  WZW  przed  rozpoczęciem okresu 

ubezpieczenia,  

c. zakażenie wirusem HIV lub WZW, które nie zostało zdiagnozowane w ciągu stu osiemdziesięciu 

(180) dni od daty Wypadku, który przyczynił się do powstania infekcji w okresie ubezpieczenia  

d. zakażenie wirusem HIV lub WZW, które nie zostało zgłoszone do Ubezpieczyciela w terminie 

siedmiu (7) dni od daty Wypadku, który przyczynił się do powstania Ekspozycji,   

e. zakażenie wirusem HIV lub WZW, gdy badania medyczne nie zostały przeprowadzone przez 

wyspecjalizowany i wyszkolony personel medyczny w terminie dziewięćdziesięciu sześciu (96) 

godzin od daty i godziny Wypadku, który przyczynił się do powstania infekcji,  

f. zakażenie wirusem HIV lub WZW jeżeli badania medyczne wskazane w § 8 ust. 3 pkt b) dały 

wynik pozytywny,  
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g. wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, lokalne zamieszki, strajki, sabotaż, rozruchy, lokauty i 

ataki terrorystyczne,  

h. reakcja jądrowa, skażenie radioaktywne, skażenie lub zanieczyszczenia odpadami 

przemysłowymi, działanie broni biologicznej lub chemicznej, promienie laserowe i maserowe, 

pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz epidemia,   

i. pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa   

j. zakażenie HIV lub WZW pod wpływem alkoholu lub narkotyków  

k. zażycie leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź 

ze wskazaniem ich użycia,  

l. zaburzenia nerwowe, choroby psychiczne oraz epilepsja,  

m. choroby i infekcje przewlekłe,  

n. zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.   

2. Rozszerzenie odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli może mieć miejsce jedynie na rzecz 

jednego Ubezpieczającego, który w dniu podpisania umowy ubezpieczenia nie ukończył 70 roku życia.   

 

§ 7 

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli łączy się z obowiązek zapłaty 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej.  

 

§ 8 

 

1. W okresie obowiązywania klauzuli, Ubezpieczający jest zobowiązany zapobiegać powstaniu 

jakiejkolwiek Ekspozycji w szczególności poprzez zachowanie należytej ostrożności oraz przestrzeganie 

przepisów prawa.  

2. W przypadku Ekspozycji, do obowiązków Ubezpieczającego należy:  

a. zastosować się do Procedur poekspozycyjnych obowiązujących w miejscu wykonywania 

zawodu medycznego lub czynności pomocniczych,  

b. zgłosić się bezpośrednio do ośrodka referencyjnego leczenia antyretrowirusowego wskazanego 

w załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli,  

c. zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego lub szpitala prowadzącego oddział 

zakaźny.  

3. Ponadto, po Ekspozycji do obowiązków Ubezpieczonego należy:  

a. poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń, mających na celu złagodzenie skutków 

Wypadku,  

b. poddać się badaniom medycznym przeprowadzanym przez uznany i wyszkolony personel 

medyczny w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt sześć (96) godzin od daty i godziny 

Wypadku, który przyczynił się do Ekspozycji,  

c. zgłosić się do Ubezpieczyciela bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu Ekspozycji,  

d. zwolnić wszelkich lekarzy (którzy leczyli Ubezpieczającego przed wystąpieniem Ekspozycji) z 

obowiązku zachowania tajemnicy medycznej i udostępnić dostęp do dokumentacji medycznej,  
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e. zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy i wyrazić zgodę na udostępnienie 

dokumentacji medycznej,  

f. poddać się leczeniu przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela,  

g. podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności 

powstania Wypadku i ustalenia jego następstw,  

h. umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności 

powstania Wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i 

wyjaśnień.  

4. Ponadto Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Ubezpieczyciela dokumenty  niezbędne do 

rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia, w tym w szczególności:  

a. karty informacyjne z pobytów w szpitalu, kopie wyników badań diagnostycznych, opinie 

lekarskie i inne dokumenty stwierdzające zakres udzielonej pomocy medycznej oraz 

określające okoliczności Ekspozycji lub przyczyny Wypadku,  

b. oryginały rachunków  dotyczących  kosztów objętych zakresem ochrony w ramach klauzuli.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Ubezpieczyciela 

w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia i rehabilitacji, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy 

od daty Wypadku prowadzącego do Ekspozycji.   

6. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić także inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za 

niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia/odszkodowania.  

7. Koszty poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w zakresie pkt. 3b są pokrywane przez 

Ubezpieczyciela do wysokości wskazanej w § 5 zgodnie z Opcją wybraną przez Ubezpieczającego.   

8. W przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa, wydania nakazu karnego lub wydania nakazu zapłaty, 

w związku Wypadkiem, Ubezpieczający powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

Ubezpieczyciela.  

9. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo inspekcji dokumentacji związanej z każą szkodą i na swój koszt 

może robić kopie takich dokumentów.   

   

 

§ 9 

  

1. Świadczenie po Ekspozycji zostanie wypłacone tylko w przypadku, kiedy wszczęto Procedurę 

poekspozycyjną i prowadzono kartę poekspozycyjną lub inne stosowne dokumenty potwierdzające 

przebieg leczenia profilaktycznego.  

2. Świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusów 

HIV lub WZW po Ekspozycji – wypłacane jest przez Ubezpieczyciela w kwocie stanowiącej 

równowartość kosztu, jaki poniósł Ubezpieczający na konsultację lekarską  i wykonanie badań na 

obecność wirusów HIV lub WZW, na podstawie oryginalnych, imiennych dowodów płatności  do 

wysokości wskazanej w §5 zgodnie z wybraną przez Ubezpieczającego Opcją.  

3. Świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji jest wypłacane przez 

Ubezpieczyciela w kwocie stanowiącej równowartość kosztu, jaki poniósł Ubezpieczający na zakup leku 

antyretrowirusowego, na podstawie oryginalnych, imiennych dowodów płatności do wysokości 

wskazanej w §5 zgodnie z wybraną przez Ubezpieczającego Opcją .  



   

CEU Sp. z o.o. -  klauzula HIV/WZW  1.0.  z dnia 01.10.2022 

4. Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej 

lub zakażenia wirusem WZW po ekspozycji wypłacane jest na podstawie decyzji lekarza opartej na 

analizie zgromadzonej dokumentacji medycznej, zwłaszcza wyników badań potwierdzających 

zakażenie oraz ustaleniu związku przyczynowego pomiędzy Ekspozycją a zakażeniem.  

  

 


