INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ W PRZEDMIOCIE
PROWADZENIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z UDAREM MÓZGU
Dla potrzeb niniejszej informacji wyjaśniamy następujące terminy :
„Ubezpieczony” – ilekroć w treści informacji użyte zostanie słowo „Ubezpieczony” należy przez to rozumieć
osobę, która zawarła dobrowolną (prywatną) umowę ubezpieczenia (w tym grupowe ubezpieczenie
pracownicze), które zakłada wypłatę odszkodowania w związku z wystąpieniem udaru mózgu u tej osoby.
„Uposażony” – ilekroć w treści informacji użyte zostanie słowo „Uposażony” należy przez to rozumieć
osobę, która została wskazana przez Ubezpieczonego w zawartej przez niego polisie, do odbioru
odszkodowania, w razie jego śmierci wskutek udaru mózgu.
Z powyższych deﬁnicji wynika, że wypłata odszkodowania z tytułu wystąpienia udaru mózgu następuje :
1. bądź do rąk osoby, która ten udar [Ubezpieczonego],
2. bądź do rąk osoby, wskazanej przez Ubezpieczonego, jeśli poniósł On śmierć wskutek udaru mózgu
[ Uposażonego]
Jeżeli Ubezpieczony przeżył udar mózgu, do ustalenia prawa do odszkodowania niezbędne są dokumenty :
1. kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
2. kserokopia pełnej historii leczenia pozostającego w związku z udarem
3. kopia polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczonego
4. ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej
Jeżeli Ubezpieczony zmarł wskutek udaru mózgu, do ustalenia prawa do odszkodowania dla Uposażonego
niezbędne są dokumenty :
1. kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
2. kopia polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczonego
3. ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej
4. kserokopia dowodu osobistego Uposażonego
5. kserokopia pełnej historii leczenia pozostającego w związku z udarem mózgu
6. kserokopia aktu zgonu Ubezpieczonego
7. kserokopia statystycznej karty zgonu Ubezpieczonego
8. kserokopia wyniku sekcji zwłok (jeżeli była wykonana)
W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek udaru mózgu, osoba Uposażona otrzymuje
odszkodowanie, jeżeli tak przewidują ogólne warunki ubezpieczenia. Natomiast w razie przeżycia przez
Ubezpieczonego udaru mózgu, nie nabywa On „automatycznego” prawa do odszkodowania, lecz musi
wykazać, że w następstwie udaru wystąpiła u Niego ciężka choroba, zgodna z deﬁnicją zawartej polisy.
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