można ubezpieczyć dziecko w
- wieku 1 rok, jeśli uczęszcza do żłobka. Przy czym pobyt związany z chorobą to nie
leczenie zapalenia płuc, zachorowanie musu być poważne.
> POWAŻNE ZACHOROWANIE – zdiagnozowane u Ubezpieczonego
po raz pierwszy w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy (z uwzględnieniem upływu okresu karencji – o ile zgodnie
z § 3 ust. 4 Klauzuli okres karencji ma zastosowanie) jedno z poniższych zachorowań:
a) anemia aplastyczna – niedokrwistość uwarunkowana znacznym upośledzeniem czynności
krwiotwórczej szpiku, której rezultatem jest:
> anemia, neutropenia lub trombocytopenia wymagające leczenia jedną z następujących
metod: transfuzja krwi, przeszczep szpiku kostnego,
> leczenie stymulujące odnowę szpiku kostnego;
> b) choroba tropikalna – choroba Chakasa, cholera, dżuma, filarioza,arbowirusowe
zapalenie mózgu, schistosomatoza, śpiączka afrykańska, żółta gorączka, gorączka Denga,
gorączka Assam, gorączka Lassa,gorączka Ebola, gorączka Marburg;
> c) guz mózgu – niezłośliwy guz mózgu, wymagający usunięcia lub w przypadku zaniechania
operacji powodujący trwały ubytek neurologiczny (również guz śródczaszkowy);
> d) mocznica – końcowa postać niewydolności nerek
charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek,w wyniku
którego konieczne jest stosowanie dializ przez okres co najmniej 3 miesięcy lub
wystąpienie pełnych wskazań medycznych do przeszczepienia nerki;
> e) nowotwór złośliwy – obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących
się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz
inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę, nowotwory układu
limfatycznego i chorobę Hodgkina;
> f) paraliż – całkowita i nieodwracalna utrata władzy w dwóch lub więcej kończynach
poprzez porażenie spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego wskutek choroby
lub wypadku. W ocenie nie bierze się pod uwagę niedowładów. O trwałości porażenia można
orzekać po upływie sześciu miesięcy od dnia jego zajścia;
> g) poliomielitis – jednoznacznie rozpoznanie neuroinfekcji wirusem polio powodującej
porażenia mięśni lub niewydolność oddechową,trwającą przez okres co najmniej trzech
miesięcy;
> h) sepsa – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem;
> i) stwardnienie rozsiane – choroba ośrodkowego układu nerwowego z występującymi
objawami ogniskowej demielinizacji z utrzymującymi się zaburzeniami motorycznymi lub
zaburzeniami czucia;
> j) udar mózgu – uszkodzenie tkanki mózgowej przez:
a) niedokrwienie lub zawał mózgu,
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy,
c) zator materiałem pozaczaszkowym wywołujący trwałe następstwa i objawy neurologiczne
trwające dłużej niż 24 godziny;
> k) wrodzona wada serca – wrodzona nieprawidłowość anatomiczna budowy serca;
> l) zawał serca – rozpoznana jako zawał mięśnia sercowego przez lekarza udzielającego
pomocy Ubezpieczonemu, martwica części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia,
wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca;

