
Załącznik nr 1 
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne” 

TABELA NORM OCENY STOPNIA USZCZERBKU 
NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU

Gdy Ubezpieczony dozna Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Wypadku, 
ocenimy stopień uszkodzenia jego ciała w oparciu o poniższą tabelę. Za 
każdy 1% Uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu przysługuje świad-
czenie w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia.

Jeżeli w wyniku Wypadku została upośledzona większa liczba funkcji fi-
zycznych, to stopnie Uszczerbku na zdrowiu sumują się, maksymalnie 
jednak do wartości 100%.

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku

A USZKODZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

1 Porażenia i niedowłady po urazach ośrodkowego układu nerwowego

001 Porażenie lub głęboki obu kończyn górnych lub dolnych, połowiczy lub czterokończynowy (0°-2° w skali MRC) 100%

002 Umiarkowany niedowład czterokończynowy (3° w skali MRC) 80%

003 Umiarkowany niedowład obu kończyn górnych lub dolnych lub połowiczy (3° w skali MRC) 60%

004 Niewielki niedowład obu kończyn górnych lub dolnych lub połowiczy (4° w skali MRC) 40%

005 Zespół stożka rdzenia 30%

006 Zaburzenia funkcji zwieraczy lub narządów płciowych 10%

007 Monopareza kończyny górnej (0º-2º w skali MRC) 40%

008 Monopareza kończyny górnej (3º-4º w skali MRC) 20%

009 Monopareza kończyny dolnej (0º-2º w skali MRC) 35%

010 Monopareza kończyny dolnej (3º-4º w skali MRC) 15%

Skala Medical Research Council (MRC) oceny siły mięśniowej:
0 – brak skurczu
1 – drgnięcie lub ślad skurczu
2 – ruchy czynne, bez możliwości pokonania siły ciężkości
3 – ruchy czynne przeciw sile ciężkości
4 – ruchy czynne przeciw sile ciężkości i przeciw oporowi
5 – prawidłowa siła mięśniowa

2 Zespoły pozapiramidowe

011 Choroba Parkinsona 100%

012 Choroby Parkinsona bez potwierdzonej niesamodzielności 50%

3 Zespoły móźdżkowe (pourazowe)

013 Zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie 100%

014 Zaburzenia równowagi powodujące zaburzenia chodu 50%

4 Padaczka pourazowa

015 Padaczka z napadami uogólnionymi 50%

016 Padaczka z napadami częściowymi 20%

Podstawą rozpoznania padaczki są: typowe napady, zmiany w zapisie EEG z cechami charakterystycznymi dla tej choroby, dokumentacja leczenia neurologicznego 
z badaniami TK/ MR Uwaga: Jeśli rozpoznaniu padaczki towarzyszy encefalopatia, wtedy ocena dokonywana jest wyłącznie według pkt 4 (pozycje 015-016)

5 Encefalopatia pourazowa, której wynikiem jest:

017 Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji 100%

018 Całkowita niezdolność do pracy 50%

6 Inne zespoły pourazowe ośrodkowego układu nerwowego – po urazach głowy lub ciała

019 Stłuczenie mózgu lub krwotok wewnątrzczaszkowy, bez utrwalonego zespołu neurologicznego potwierdzenie zmian badania-
mi TK/MR mózgu wymagające hospitalizacji i potwierdzone w badaniu obrazowym

5%

020 Krwotok wewnątrzczaszkowy leczony operacyjnie, bez utrwalonego zespołu neurologicznego 10%

7 Zaburzenia mowy

021 Afazja uniemożliwiająca porozumiewanie się z otoczeniem przy użyciu mowy 100%

022 Afazja z zachowaną częściową możliwością porozumiewania się z otoczeniem przy użyciu mowy 40%

8 Pourazowe zaburzenia ruchomości gałki ocznej

023 Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z dwojeniem obrazu i opadaniem powieki oraz z zaburzeniami akomodacji 30%



Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku

024 Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z dwojeniem obrazu i opadaniem powieki 20%

025 Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z dwojeniem obrazu bez opadania powieki 10%

026 Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej z zaburzeniami akomodacji lub innymi zaburzeniami czynności mięśni wewnętrz-
nych oka

5%

W przypadku uszkodzenia części zewnętrznej i wewnętrznej nerwu okoruchowego oba uszczerbki podlegają sumowaniu, ale łączna wartość nie może przekroczyć 40%

9 Uszkodzenie nerwu trójdzielnego

027 Uszkodzenie nerwu trójdzielnego – osobno każdej z gałęzi 5%

10 Uszkodzenie obwodowe nerwu twarzowego

028 Uszkodzenie obwodowe nerwu twarzowego 20%

11 Uszkodzenie nerwu językowo-gardłowego i błędnego

029 Uszkodzenie nerwu językowo-gardłowego i błędnego – z zaburzeniami mowy lub połykania 40%

12 Uszkodzenie nerwu: dodatkowego lub podjęzykowego

030 Uszkodzenie nerwu dodatkowego lub podjęzykowego 10%

13 Uszkodzenia nerwów obwodowych (wartości sumują się w przypadku uszkodzenia więcej niż jednego nerwu lub uszkodzenia 
po obu stronach ciała)

031 Izolowane uszkodzenie nerwu przeponowego z zaburzeniami oddychania 15%

032 Izolowane uszkodzenie nerwu piersiowego długiego 15%

033 Izolowane uszkodzenie nerwu pachowego 20%

034 Izolowane uszkodzenie nerwu mięśniowo-skórnego 20%

035 Izolowane uszkodzenie nerwu promieniowego z porażeniem mięśnia trójgłowego ramienia 30%

036 Izolowane uszkodzenie nerwu promieniowego bez porażenia mięśnia trójgłowego ramienia 20%

037 Izolowane uszkodzenie nerwu pośrodkowego w obrębie ramienia 30%

038 Izolowane uszkodzenie nerwu pośrodkowego w obrębie nadgarstka 15%

039 Izolowane uszkodzenie nerwu łokciowego 20%

040 Izolowane uszkodzenie splotu barkowego, części górnej 25%

041 Izolowane uszkodzenie splotu barkowego, części dolnej 40%

042 Izolowane uszkodzenie nerwu zasłonowego 15%

043 Izolowane uszkodzenie nerwu udowego 30%

044 Izolowane uszkodzenie nerwów pośladkowych 20%

045 Izolowane uszkodzenie nerwu sromowego wspólnego 20%

046 Izolowane uszkodzenie nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy 40%

047 Izolowane uszkodzenie nerwu piszczelowego 30%

048 Izolowane uszkodzenie nerwu strzałkowego 20%

049 Izolowane uszkodzenie splotu lędźwiowo – krzyżowego 60%

B GŁOWA

14 Uszkodzenia powłok czaszki

050 Oskalpowanie – od 20% do 50% skóry owłosionej 20%

051 Oskalpowanie – powyżej 50% skóry owłosionej 30%

Według pozycji 050-051 oceniane są ubytki nieuzupełnione trwale owłosieniem.

15 Złamania kości czaszki

052 Złamania kości czaszki – w obrębie sklepistości czaszki 5%

053 Złamania kości czaszki – w obrębie podstawy czaszki 10%

16 Pourazowe ubytki kości czaszki

054 Pourazowy ubytek kości czaszki – poniżej 5 cm2 5%

055 Pourazowy ubytek kości czaszki – od 5 do 20 cm2 10%

056 Pourazowy ubytek kości czaszki powyżej 20 cm2 20%

W przypadkach urazów obejmujących uszkodzenia zarówno powłoki czaszki jak i kości sklepienia i podstawy czaszki, następstwa poszczególnych obrażeń podlegają 
sumowaniu. Łączna suma uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 40%

17 Powikłania po urazach głowy

057 Nawracający płynotok, ropowica powłok czaszki, przewlekłe zapalenie kości, przepuklina mózgowa – leczone operacyjnie 10%



C  TWARZ

18 Powłoki twarzy

058 Oszpecenie z zaburzeniami funkcji jak ślinotok, zaburzenia przyjmowania pokarmów, mowy, oddychania, czynności powiek 10%

19 Nos

059 Złamanie kości nosa nie wymagające repozycji 1%

060 Złamanie kości nosa wymagające repozycji lub zniekształcenie pourazowe nosa – bez zaburzeń powonienia i oddychania 3%

061 Uszkodzenie nosa z utrwalonymi zaburzeniami oddychania. 10%

062 Utrata nosa w całości, łącznie z kośćmi nosa 30%

Zaburzenia powonienia lub oddychania z pozycji 059- 062 powinny zostać udokumentowane badaniami dodatkowymi i konsultacjami specjalistyczny-
mi oraz dokumentacją medyczną leczenia specjalistycznego przez 6 miesięcy

20 Zęby

063 Utrata częściowa, złamanie lub pourazowe rozchwianie – siekaczy lub kłów – za każdy ząb 0,50%

064 Utrata częściowa, złamanie lub pourazowe rozchwianie – pozostałych zębów – za każdy ząb 0,25%

065 Utrata całej korony lub całego zęba – siekaczy lub kłów – za każdy ząb 1,50%

066 Utrata całej korony lub całego zęba – w zakresie pozostałych zębów – za każdy ząb 1%

21 Złamanie kości: oczodołu, jarzmowej, szczęki, żuchwy, zatoki, stawu skroniowo-żuchwowego

067 Złamanie kości twarzoczaszki leczone operacyjnie 20%

068 Złamanie kości twarzoczaszki leczone zachowawczo 5%

069 Utrata całkowita: szczęki lub żuchwy 70%

22 Język, podniebienie, przedsionek jamy ustnej, wargi

070 Ubytek z zaburzeniami mowy i połykania 15%

071 Całkowita utrata języka 50%

D NARZĄD WZROKU

23 Pourazowe upośledzenie ostrości wzroku, utrata widzenia jednego lub obu oczu

072 Pourazowe upośledzenie ostrości wzroku, utrata widzenia jednego lub obu oczu – tabela ostrości wzroku

Oko prawe
Oko lewe

1,0 
(10/10)

0,9 
(9/10)

0,8 
(8/10)

0,7 
(7/10)

0,6 
(6/10)

0,5 
(1/2)

0,4 
(4/10)

0,3 
(3/10)

0,2 
(2/10)

0,1 
(1/10)

0

1,0 (10/10) 0% 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 20% 25% 30% 35%

0,9 (9/10) 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0,8 (8/10) 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

0,7(7/10) 7,5% 10% 12,5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

0,6(6/10) 10% 12,5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

0,5(1/2) 12,5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

0,4(4/10) 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

0,3(3/10) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

0,2(2/100 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80%

0,1(1/10) 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90%

0 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100%

Ostrość wzroku należy ocenić po korekcji szkłami zarówno w przypadku zmętnienia rogówki lub soczewki jak i przy współistnieniu uszkodzeń siatkówki lub nerwu wzro-
kowego. Dwojenie wymagające podczas pracy zasłonięcia jednego oka odpowiada ślepocie jednego oka

24 Porażenie nastawności (akomodacji)

073 Porażenie nastawności (akomodacji) bez zaburzeń ostrości wzroku po zastosowaniu szkieł korekcyjnych jednego oka 15%

25 Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych, elektrycznych lub wskutek nagłego 
działania pola elektromagnetycznego – bez upośledzenia ostrości wzroku

074 Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – blizny rogówki 1%

075 Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – nieusunięte ciało obce oczodołu 5%

076 Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – nieusunięte ciało obce wewnątrzgałkowe 10%

26 Pourazowe zwężenie pola widzenia

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku



077 Zwężenie do stopni przy nienaruszonym drugim 
oku

w obojgu oczach przy ślepocie drugiego oka

60 0% 0% 45%

50 5% 10% 50%

40 10% 20% 55%

30 15% 40% 65%

20 20% 60% 75%

10 25% 75% 85%

27 Niedowidzenia połowicze

078 Niedowidzenia połowicze – dwuskroniowe 60%

079 Niedowidzenia połowicze – dwunosowe 30%

080 Niedowidzenia połowicze – jednoimienne górne 10%

081 Niedowidzenia połowicze – jednoimienne dolne 30%

082 Inne jednooczne ubytki pola widzenia 5%

28 Pourazowy brak soczewki lub pseudosoczewkowatość – bez zaburzeń ostrości wzroku po korekcji

083 Pourazowy brak soczewki lub pseudosoczewkowatość – jednego oka – bez zaburzeń ostrości wzroku po korekcji 10%

29 Zaburzenia drożności przewodów łzowych

084 Zaburzenia drożności przewodów łzowych w jednym oku 8%

30 Przewlekłe pourazowe zapalenie spojówek

085 Przewlekłe pourazowe zapalenie spojówek udokumentowane co najmniej 6 mies. leczeniem okulistycznym 5%

31 Utrata gałki ocznej

086 Jednego oka (wartość uszczerbku obejmuje utratę widzenia wg tabeli z pozycji 72) 40%

087 Obu oczu 100%

Suma uszczerbków w zakresie jednego oka nie może przekroczyć 40%

E NARZĄD SŁUCHU / RÓWNOWAGI

32 Uszkodzenia małżowin usznych

088 Zniekształcenie małżowiny usznej 5%

089 Utrata całkowita jednej małżowiny 15%

090 Utrata obu małżowin 30%

33 Przewlekłe ropne pourazowe zapalenie ucha środkowego

091 Przewlekłe ropne pourazowe zapalenie ucha środkowego 4%

092 Powikłania po przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego: perlak, polip, zmiany kostne – dodatkowo 6%

34 Szumy uszne

093 Szumy uszne, bez upośledzenia słuchu 3%

35 Uszkodzenie ucha wewnętrznego

094 Zawroty głowy, nudności, zaburzenia równowagi nieutrudniające chodzenia 10%

095 Zawroty głowy, nudności, zaburzenia równowagi utrudniające chodzenie 20%

096 Zawroty głowy, nudności, zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie 40%

36 097 Upośledzenie słuchu na skutek urazu, ocena na podstawie audiogramu

Tabela upośledzenia słuchu

ucho prawe
ucho lewe

0 – 25 dB 26 – 40 dB 41 – 70 dB powyżej 70 dB

0 – 25 dB 0% 5% 10% 20%

26 – 40 dB 5% 15% 20% 30%

41 – 70 dB 10% 20% 30% 40%

powyżej 70 dB 20% 30% 40% 50%

Przy ocenie uszczerbku oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeśli różnica pomiędzy wartościami 500 Hz i 2000 Hz przekra-
cza 40 dB, ubytek słuchu wylicza się ze średniej z 4 progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.
Stan neurologiczny oceniany na podstawie badań neurologicznych przeprowadzonych nie wcześniej niż 2 miesiące od dni wystąpienia urazu

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku



F SZYJA, GARDŁO, KRTAŃ, TCHAWICA, PRZEŁYK

37 Uszkodzenie szyi

098 Uszkodzenie tkanek miękkich szyi z trwałym ograniczeniem ruchomości szyi i głowy 10%

38 Uszkodzenie gardła

099 Uszkodzenia gardła z trwałym upośledzeniem funkcji oddychania lub połykania 15%

39 Uszkodzenie krtani

100 Uszkodzenie krtani, porażenie jednej struny głosowej bez zaburzeń głosu 5%

101 Zwężenie krtani ze świstem krtaniowym, dusznością wysiłkową 20%

102 Zwężenie krtani z koniecznością stosowania rurki dotchawiczej i zaburzeniem głosu, usunięcie krtani 50%

Uszkodzenie krtani powinno być potwierdzone w dokumentacji z leczenia laryngologicznego zawierającej opisy zmian w badaniach obrazowych lub endoskopowych. 
Kryterium trwałości podlega ocenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej po 3 miesiącach od wystąpienia urazu

40 Uszkodzenie tchawicy

103 Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem i dusznością wysiłkową 20%

104 Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem wymagającym protezowania 60%

Uszkodzenie tchawicy powinno być potwierdzone w dokumentacji z leczenia laryngologicznego, zawierającej opisy zmian w badaniach obrazowych lub endoskopo-
wych.

41 Uszkodzenie przełyku

105 Uszkodzenie przełyku z koniecznością leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji 5%

106 Uszkodzenie przełyku z zaburzeniami połykania 10%

107 Zwężenie przełyku z zaburzeniami połykania 25%

108 Niedrożność całkowita przełyku – stała przetoka żołądkowa 80%

Uwaga: Przy ocenie skutków urazu przełyku niezbędna jest dokumentacja z leczenia specjalistycznego, zawierająca wyniki badań obrazowych i endoskopowych.

G KLATKA PIERSIOWA

42 Utrata całkowita brodawki sutkowej lub sutka

109 Całkowita utrata brodawki sutkowej u mężczyzny 5%

110 Całkowita utrata brodawki sutkowej u kobiety 10%

111 Całkowita utrata jednego sutka u mężczyzny 20%

112 Całkowita utrata jednego sutka u kobiety 25%

W przypadku częściowej utraty brodawki sutkowej lub sutka, oceny dokonuje się przy zastosowaniu punktu 42 oraz pozycji 110-113 adekwatnych dla całkowitej utraty 
brodawki i sutka, przy czym wartość uszczerbku odpowiada połowie wartości przewidzianej za całkowitą utratę

43 Złamanie żeber i mostka

113 Złamanie pojedynczego żebra, za każde żebro 1%

114 Złamanie wielu żeber ze zniekształceniami klatki piersiowej 25%

115 Złamanie mostka 4%

116 Powikłania po złamaniu żeber lub mostka: przewlekłe zapalenie kości z obecnością przetok – dodatkowo 10%

Uwaga: Złamanie żeber i mostka powinno być potwierdzone badaniem radiologicznym.

44 Pourazowe przepukliny przeponowe

117 Pourazowe przepukliny przeponowe – z trwałymi zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego 10%

118 Pourazowe przepukliny przeponowe – z trwałymi zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i zaburzeniami oddychania 
potwierdzonymi co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną

20%

45 Uszkodzenie płuca i opłucnej

119 Uszkodzenie płuc lub opłucnej wymagające drenażu opłucnej 5%

120 Uszkodzenie płuc lub opłucnej wymagające leczenie operacyjnego 10%

121 Uszkodzenie płuc lub opłucnej wymagające leczenie operacyjnego ze zmniejszeniem ruchomości klatki piersiowej (VC, FEV1, 
FEV1%VC < 70% wartości należnej) potwierdzonej co najmniej dwukrotną oceną spirometryczną w ciągu 3 miesięcy

20%

122 Uszkodzenie płuc lub opłucnej wymagające leczenie operacyjnego ze zmniejszeniem ruchomości klatki piersiowej (VC, FEV1, 
FEV1%VC < 70% wartości należnej) i niewydolnością oddechową potwierdzoną w badaniu gazometrycznym

40%

123 Uszkodzenie płuc, opłucnej powikłanie przetokami oskrzelowymi lub ropniami płuc – dodatkowo 15%

Kryterium trwałości podlega ocenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej po 3 miesiącach od wystąpienia urazu.

46 Uszkodzenia serca i osierdzia

124 Uszkodzenie serca lub osierdzia niewymagające leczenia operacyjnego 10%

125 Uszkodzenie serca lub osierdzia wymagające leczenia operacyjnego 15%

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku



126 Uszkodzenie serca lub osierdzia wymagające leczenia operacyjnego z koniecznością wymiany zastawki serca lub operacji 
tętnic wieńcowych

30%

127 Uszkodzenie serca lub osierdzia wymagające leczenia operacyjnego z koniecznością wymiany zastawki serca lub operacji 
tętnic wieńcowych, z następczą redukcją funkcji skurczowej lewej komory (EF 50-35%)

50%

128 Uszkodzenie serca lub osierdzia wymagające leczenia operacyjnego z koniecznością wymiany zastawki serca lub operacji 
tętnic wieńcowych, z następczą ciężką redukcją funkcji skurczowej lewej komory (EF <35%)

80%

Frakcja wyrzutowa (EF) lewej komory – miara oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego w badaniach obrazowych. 

H JAMA BRZUSZNA

47 Uszkodzenia żołądka, jelita, sieci, krezki

129 Uszkodzenie wymagające leczenia operacyjnego 10%

130 Uszkodzenie wymagające leczenia operacyjnego, z zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego 20%

131 Uszkodzenie z koniecznością żywienia pozajelitowego przez co najmniej 6 miesięcy 60%

48 Przetoki jelitowe, odbyt sztuczny

132 Czasowe przetoki jelita cienkiego lub grubego 10%

133 Trwałe przetoki jelita cienkiego lub grubego 30%

49 Uszkodzenia odbytnicy, zwieracza odbytu

134 Pełnościenne uszkodzenie odbytnicy wymagające leczenia operacyjnego 5%

135 Wypadanie błony śluzowej odbytnicy, zwężenie kanału odbytu, przetoka okołoodbytnicza 10%

136 Wypadanie całkowite odbytnicy 30%

137 Uszkodzenie zwieracza odbytu powodujące trwałe nietrzymanie gazów i stolca 50%

50 Uszkodzenia wątroby, pęcherzyka i przewodów żółciowych

138 Uszkodzenie leczone zachowawczo w szpitalu 5%

139 Uszkodzenie leczone operacyjnie bez resekcji miąższu wątroby 15%

140 Uszkodzenie leczone operacyjnie w resekcją co najmniej jednego segmentu wątroby lub pęcherzyka żółciowego 25%

141 Uszkodzenie leczone operacyjnie w resekcją co najmniej jednego płata 35%

142 Uszkodzenie dróg żółciowych wymagające co najmniej trzech zabiegów naprawczych – sumuje się z powyższymi 10%

51 Uszkodzenia trzustki

143 Uszkodzenie trzustki leczone zachowawczo w szpitalu 5%

144 Uszkodzenie trzustki leczone operacyjnie 10%

145 Uszkodzenie trzustki z trwałym upośledzeniem funkcji zewnątrzwydzielniczej 20%

146 Uszkodzenie trzustki z trwałym upośledzeniem funkcji wewnątrzwydzielniczej 55%

52 Uszkodzenie śledziony

147 Pęknięcie śledziony leczone zachowawczo w szpitalu 4%

148 Pęknięcie śledziony leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 8%

149 Usunięcie uszkodzonej śledziony 15%

53 Uszkodzenia dużych naczyń jamy brzusznej i miednicy

150 Uszkodzenia dużych naczyń jamy brzusznej lub miednicy leczone operacyjnie 10%

Kryterium trwałości podlega ocenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej po 3 miesiącach od wystąpienia urazu

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku



I NARZĄDY MOCZOWO-PŁCIOWE

54 Uszkodzenia nerek

151 Uszkodzenie jednej nerki leczone zachowawczo w szpitalu 5%

152 Uszkodzenie jednej nerki leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 10%

153 Utrata jednej nerki 30%

154 Utrata jedynej czynnej nerki lub obu nerek 80%

55 Uszkodzenie moczowodu

155 Uszkodzenie moczowodu leczone operacyjnie 5%

56 Uszkodzenie pęcherza moczowego

156 Uszkodzenie pęcherza leczone operacyjnie 5%

157 Uszkodzenie pęcherza z trwałymi zaburzeniami funkcji 15%

57 Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego

158 Przetoki moczowe 40%

58 Zwężenie cewki moczowej

159 Uszkodzenie cewki moczowej bez trwałych zaburzeń oddawania moczu 10%

160 Uszkodzenie cewki moczowej z utrwalonym nietrzymaniem lub zaleganiem moczu 20%

59 Utrata prącia

161 Całkowita utrata prącia 40%

162 Częściowa utrata prącia 20%

60 Uszkodzenia jąder

163 Utrata jądra 20%

164 Utrata jedynego jądra lub obu jąder 60%

61 Utrata jajnika lub jajowodu

165 Utrata jednego jajnika lub jajowodu po tej samej stronie 20%

Utrata jedynego jajnika lub jajowodu lub dwóch jajników lub jajowodów lub jajnika i jajowodu po stronach przeciwnych 60%

62 Uszkodzenie macicy

166 Uszkodzenie macicy lub utrata macicy 60%

63 Uszkodzenie krocza lub pochwy

167 Uszkodzenia powodujące wypadanie pochwy 10%

168 Uszkodzenie powodujące wypadanie pochwy i macicy 30%

J KRĘGOSŁUP I RDZEŃ KRĘGOWY

64 Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego

169 Skręcenie, stłuczenie kręgosłupa szyjnego leczone zachowawczo 2%

170 Złamanie lub zwichnięcie kręgosłupa szyjnego leczone zachowawczo bez ograniczenia ruchomości 4%

171 Złamanie lub zwichnięcie kręgosłupa szyjnego leczone operacyjnie bez ograniczenia ruchomości 6%

172 Złamanie lub zwichnięcie kręgosłupa szyjnego leczone zachowawczo z ograniczeniem ruchomości 10%

173 Złamanie lub zwichnięcie kręgosłupa szyjnego leczone operacyjnie z ograniczeniem ruchomości 15%

174 Uszkodzenie kręgosłupa szyjnego z jego zesztywnieniem i niekorzystnym ustawieniem głowy 40%

Maksymalny stopień uszczerbku za uszkodzenia kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 40%

65 Uszkodzenie kręgosłupa piersiowego

175 Skręcenie, stłuczenie kręgosłupa piersiowego 1%

176 Złamanie kręgosłupa piersiowego bez ograniczenia ruchomości 3%

177 Złamanie kręgosłupa piersiowego z ograniczeniem ruchomości 8%

178 Uszkodzenie kręgosłupa z całkowitym jego zesztywnieniem i zniekształceniami 15%

Maksymalny stopień uszczerbku za uszkodzenia kręgosłupa piersiowego nie może przekroczyć 15%

66 Uszkodzenie kręgosłupa lędźwiowego

179 Skręcenie, stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego 2%

180 Złamanie w obrębie kręgosłupa lędźwiowego bez ograniczenia ruchomości 5%

181 Złamanie w obrębie kręgosłupa lędźwiowego z ograniczeniem ruchomości 10%

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku



182 Uszkodzenie kręgosłupa lędźwiowego z całkowitym jego zesztywnieniem, zniekształceniami i niekorzystnym ustawieniem 
tułowia

35%

Maksymalny stopień uszczerbku za uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego nie może przekroczyć 35%.

67 Izolowane złamanie lub pęknięcie wyrostków ościstych i poprzecznych

183 Izolowane złamanie lub pęknięcie wyrostków kolczystych i poprzecznych (za każdy wyrostek) 0,5%

Uwaga: Maksymalna wysokość uszczerbku orzekanego według pozycji 183 wynosi 5%.

68 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe

184 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – bólowe 5%

185 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – bólowe i zaburzenia czucia – bez niedowładów 8%

186 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe szyjne – z obecnością niedowładów i zaników mięśniowych 20%

187 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe piersiowe – bóle lub zaburzenia czucia 5%

188 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – bólowe 5%

189 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – bólowe i zaburzenia czucia – bez niedowładów 8%

190 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe, z obecnością niedowładów 12%

191 Utrwalone korzeniowe zespoły pourazowe lędźwiowo-krzyżowe – z obecnością niedowładów i zaników mięśniowych 20%

Jeśli skutki urazu nakładają się na istniejące przed urazem choroby kręgosłupa (zwyrodnienie, dyskopatie, wady kręgosłupa, osteoporoza, inne prze-
wlekłe choroby kręgów) wartość przyznanego uszczerbku zostanie zmniejszona o:
20% – przy zmianach chorobowych na tym samym poziomie kręgosłupa,
40% – przy zmianach chorobowych wielomiejscowych w tym samym odcinku kręgosłupa, 60% – przy zmianach kostnych uogólnionych 
(np. osteoporoza).
Za pourazową uważa się przepuklinę jądra miażdżystego dokonaną (tzn. z uszkodzeniem pierścienia włóknistego) w następstwie dźwignięcia nadmier-
nego ciężaru, urazu bezpośredniego lub urazu komunikacyjnego. Taki mechanizm powstania przepukliny musi wynikać zarówno z opisu zdarzenia jak 
i z dokumentacji medycznej. Nadmierny ciężar to dla kobiet powyżej 30 kg, a dla mężczyzn powyżej 50 kg.

K KOŃCZYNA GÓRNA

69 Uszkodzenia łopatki

192 Złamanie łopatki – bez istotnych zaburzeń funkcji kończyny 5%

193 Złamanie łopatki leczone zabiegowo 8%

194 Złamanie łopatki z ograniczeniem ruchomości kończyny 15%

70 Uszkodzenia obojczyka

195 Złamanie obojczyka bez ograniczenia ruchomości kończyny 3%

196 Złamanie obojczyka z ograniczeniem ruchomości kończyny 15%

197 Staw rzekomy obojczyka – dodatkowo 5%

198 Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego bez ograniczenia ruchomości 3%

199 Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego z ograniczeniem ruchomości kończyny 15%

71 Uszkodzenia barku

200 Skręcenie lub zwichnięcie stawu ramiennego bez powikłań przewlekłych 1%

201 Uszkodzenie stawu ramiennego z nawrotowym podwichnięciem lub zwichnięciem nawykowym leczone operacyjnie 7%

202 Uszkodzenie stawu ramiennego z niestabilnością 7%

203 Uszkodzenie stawu ramiennego z ograniczeniem ruchomości kończyny 15%

204 Całkowite zesztywnienie stawu barkowego 30%

205 Utrata ręki 60%

206 Utrata większej części kończyny, powyżej nadgarstka 75%

W przypadku nałożenia się następstw urazu na uszkodzenie stawu o charakterze chorobowym lub skutki urazu przed ubezpieczeniem, wysokość 
uszczerbku zostanie zmniejszona do połowy wartości wskazanej w tabeli.

72 Uszkodzenia ramienia

207 Złamanie kości ramiennej leczone zachowawczo, bez zaburzeń funkcji kończyny 5%

208 Złamanie kości ramiennej leczone operacyjnie, bez zaburzeń funkcji kończyny 8%

209 Złamanie kości ramiennej leczone zachowawczo, z ograniczeniem funkcji kończyny 15%

210 Złamanie kości ramiennej leczone operacyjnie, z ograniczeniem funkcji kończyny 20%

211 Uszkodzenie mięśni, ścięgien i ich przyczepów, naczyń ramienia, bez zaburzeń funkcji kończyny 5%

212 Uszkodzenie mięśni, ścięgien i ich przyczepów, naczyń ramienia, z ograniczeniem funkcji kończyny 15%

213 Przewlekłe zapalenie kości lub staw rzekomy – dodatkowo 5%

Punkt Kod 
uszczerbku Nazwa uszczerbku na zdrowiu Procent 

uszczerbku



73 Uszkodzenia stawu łokciowego

214 Skręcenie, stłuczenie stawu łokciowego leczone zachowawczo 2%

215 Skręcenie, stłuczenie stawu łokciowego leczone operacyjnie 5%

216 Skręcenie, stłuczenie stawu łokciowego z upośledzeniem funkcji kończyny 15%

W przypadku nałożenia się następstw urazu na uszkodzenie stawu o charakterze chorobowym lub skutki urazu przed ubezpieczeniem, wysokość 
uszczerbku zostanie zmniejszona do połowy wartości wskazanej w tabeli.

74 Uszkodzenia przedramienia

217 Złamanie kości przedramienia leczone zachowawczo, bez upośledzenia funkcji kończyny 2%

218 Złamanie kości przedramienia leczone operacyjnie, bez upośledzenia funkcji kończyny 5%

219 Złamanie kości przedramienia z upośledzeniem funkcji kończyny 15%

220 Przewlekłe zapalenie kości lub staw rzekomy – dodatkowo 5%

75 Uszkodzenia nadgarstka

221 Zwichnięcie lub złamanie kości nadgarstka leczone zachowawczo 1%

222 Zwichnięcie lub złamanie kości nadgarstka leczone operacyjnie 5%

223 Zwichnięcie lub złamanie kości nadgarstka z upośledzeniem funkcji kończyny 15%

Maksymalna wartość uszczerbku za uszkodzenia kończyny górnej nie może przekraczać wartości uszczerbku za jej utratę na odpowiedniej wysokości.
W przypadku nałożenia się następstw urazu na uszkodzenie stawu o charakterze chorobowym lub skutki urazu przed ubezpieczeniem, wysokość 
uszczerbku zostanie zmniejszona do połowy wartości wskazanej w tabeli.

76 Uszkodzenia śródręcza, kciuka

224 Uszkodzenie ścięgien z upośledzeniem ruchomości palca – za każdy palec z wyłączeniem kciuka 4%

225 Uszkodzenie ścięgien z upośledzeniem ruchomości kciuka 7%

226 Złamanie I kości śródręcza bez przemieszczeń i ograniczenia ruchomości kciuka 2%

227 Złamanie I kości śródręcza z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości kciuka 4%

228 Złamanie II, III, IV lub V kości śródręcza bez przemieszczeń i ograniczenia ruchomości palców 1%

229 Złamanie II, III, IV lub V kości śródręcza z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości palców 3%

230 Wykręcenie w stawie śródręczno – paliczkowym lub międzypaliczkowym kciuka z ograniczeniem ruchomości 4%

231 Wykręcenie w stawie śródręczno – paliczkowym lub międzypaliczkowym palca II, III, IV lub V z ograniczeniem ruchomości palca 3%

232 Złamanie jednego paliczka kciuka bez przemieszczeń i ograniczenia ruchomości kciuka 1%

233 Złamanie paliczka kciuka z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości kciuka 4%

234 Złamanie paliczka palca II, III, IV lub V bez przemieszczeń i ograniczenia ruchomości palca 0,5%

235 Złamanie paliczka palca II, III, IV lub V z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości palca 3%

236 Utrata opuszki kciuka lub trwała utrata płytki paznokciowej kciuka 2%

237 Utrata opuszki palca II, III, IV lub V lub trwała utrata płytki paznokciowej tego palca 1,5%

238 Utrata paliczka dystalnego kciuka 4%

239 Utrata paliczka dystalnego palca II, III, IV lub V 3%

240 Utrata dwóch i więcej paliczków palca II, III, IV lub V 12%

241 Utrata palca II, III, IV lub V z kością śródręcza 15%

242 Utrata obu paliczków kciuka 20%

243 Utrata obu paliczków kciuka z kością śródręcza 25%

O stopniu zaburzeń czynności kciuka decyduje zdolność odwodzenia, przeciwstawiania i chwytu. Maksymalna wysokość uszczerbku z tytułu uszkodze-
nia kciuka wynosi 20%.

L MIEDNICA

77 Pourazowe utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego

244 Pourazowe utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego bez zaburzeń chodu 5%

245 Pourazowe utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego z zespołem bólowym 
i zaburzeniami chodu 

10%

246 Pourazowe utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego ze skróceniem kończyny 
ponad 3 cm i zaburzeniami chodu

25%

78 Złamania, zwichnięcia miednicy jedno- lub wielomiejscowe

247 Złamanie kości łonowej, kulszowej: jednostronne 5%

248 Złamanie w odcinku przednim i tylnym miednicy (typ Malgaigne’a), bez trwałych zaburzeń chodu i statyki 10%

249 Złamanie w odcinku przednim i tylnym miednicy (typ Malgaigne’a), z trwałymi zaburzeniami chodu i statyki 20%

Punkt Kod 
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250 Złamanie izolowane – talerz biodrowy, kolec biodrowy, guz kulszowy 5%

251 Złamanie panewki stawu biodrowego lub zwichnięcie leczone zachowawczo 10%

252 Złamanie panewki stawu biodrowego lub zwichnięcie leczone operacyjnie lub leczone zachowawczo z ograniczeniem funkcji 25%

Kryterium trwałości podlega ocenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej po 3 miesiącach od wystąpienia urazu.

M KOŃCZYNA DOLNA

79 Uszkodzenia biodra

253 Ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich 10%

254 Pourazowe całkowite zesztywnienie stawu biodrowego 50%

255 Zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, szyjki, przezkrętarzowe, podkrętarzowe, krętarzy, ze skróceniem kończyny 
do 2 cm, nieutrudniające chodu

10%

256 Zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, szyjki, przezkrętarzowe, podkrętarzowe, krętarzy, ze skróceniem kończyny 
do 4 cm, utrudniające chód

20%

257 Zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, szyjki, przezkrętarzowe, podkrętarzowe, krętarzy, ze skróceniem kończyny 
powyżej 4 cm lub przewlekłe zapalenie kości, utrudniające chód

40%

258 Następstwa urazów stawu biodrowego leczone protezoplastyką bez ograniczenia ruchomości kończyny 15%

259 Następstwa urazów stawu biodrowego leczone protezoplastyką z ograniczeniem ruchomości kończyny 35%

260 Utrata stopy 60%

261 Utrata większej części kończyny niż stopa 80%

W przypadku nałożenia się następstw urazu na uszkodzenie stawu o charakterze chorobowym lub skutki urazu przed ubezpieczeniem – wysokość 
uszczerbku zostanie zmniejszona do połowy wartości wskazanej w tabeli.

80 Uszkodzenia uda

262 Złamanie kości udowej bez upośledzenia chodu 7%

263 Złamanie kości udowej z upośledzeniem chodu 15%

264 Złamanie kości udowej ze skróceniem kończyny ponad 6 cm 30%

265 Złamanie kości udowej powikłane zapaleniem kości lub stawem rzekomym, uniemożliwiające samodzielne chodzenie 50%

266 Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich uda lub dużych naczyń utrudniające chodzenie 12%

Maksymalna wysokość uszczerbku z tytułu uszkodzenia uda wynosi 70%.

81 Uszkodzenia kolana

267 Złamanie lub zwichnięcie rzepki, bez ograniczeń ruchomości stawu 2%

268 Złamanie nasad kości i rzepki tworzących staw kolanowy lub uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego utrudniające 
chodzenie

15%

269 Złamanie nasad kości i rzepki tworzących staw kolanowy lub uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego skutkujące 
zesztywnieniem stawu

30%

270 Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego bez trwałego utrudnienia chodu 5%

271 Pourazowe uszkodzenia łąkotek leczone operacyjnie 5%

W przypadku nałożenia się następstw urazu na uszkodzenie stawu o charakterze chorobowym lub skutki urazu przed ubezpieczeniem, wysokość 
uszczerbku zostanie zmniejszona do połowy wartości wskazanej w tabeli.

82 Uszkodzenia podudzia

272 Złamanie kości podudzia, bez przemieszczeń i zniekształceń 3%

273 Złamanie kości podudzia z przemieszczeniami i zniekształceniami z upośledzeniem chodu 15%

274 Złamanie kości podudzia ze skróceniem kończyny powyżej 6 cm lub stawem rzekomym, z upośledzeniem chodu 30%

275 Zakrzepica żył głębokich wikłająca gojenie urazów podudzia 5%

276 Uszkodzenie tkanek miękkich, ścięgna Achillesa, innych ścięgien podudzia utrudniające chodzenie 20%

Maksymalna wysokość uszczerbku z tytułu uszkodzenia podudzia wynosi 70%.

83 Uszkodzenia stopy i stawów skokowych

277 Uszkodzenie stawu skokowego w następstwie wykręceń, zwichnięć, złamań kości, zranień, blizn, leczone zachowawczo, bez 
trwałego utrudnienia chodu

2%

278 Uszkodzenie stawu skokowego w następstwie wykręceń, zwichnięć, złamań kości, zranień, blizn, leczone operacyjnie, bez trwa-
łego utrudnienia chodu

5%

279 Uszkodzenie stawu skokowego w następstwie wykręceń, zwichnięć, złamań kości, zranień, blizn, z trwałym utrudnieniem chodu 15%

280 Złamanie kości piętowej lub skokowej bez trwałego utrudnienia chodu 3%

281 Złamanie kości piętowej lub skokowej z trwałym utrudnieniem chodu 15%

282 Złamanie I lub V kości śródstopia – bez przemieszczeń 3%
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283 Złamanie II, III lub IV kości śródstopia – bez przemieszczeń 2%

284 Złamanie I lub V kości śródstopia – z przemieszczeniami i utrudnieniem chodu 12%

285 Złamanie II, III lub IV kości śródstopia – z przemieszczeniami i utrudnieniem chodu 8%

286 Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 25%

287 Utrata kości piętowej lub skokowej w całości 30%

Maksymalna wysokość uszczerbku z tytułu uszkodzenia stopy wynosi 60%. W przypadku nałożenia się następstw urazu na uszkodzenie stawu o cha-
rakterze chorobowym lub skutki urazu przed ubezpieczeniem, wysokość uszczerbku zostanie zmniejszona do połowy wartości wskazanej w tabeli. Kry-
terium trwałości podlega ocenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej po 3 miesiącach od wystąpienia urazu.

84 Uszkodzenia palców stopy

288 Złamanie jednego paliczka, utrata opuszki, trwała utrata płytki paznokciowej palucha 1%

289 Utrata paliczka dystalnego palucha 5%

290 Utrata całego palucha 7%

291 Utrata palucha lub palca V wraz z kością śródstopia 15%

292 Trwała utrata płytki paznokciowej palców II-V – za jeden palec 0,5%

293 Złamania lub częściowa utrata palców od II do V – za jeden palec 1%

294 Całkowita utrata palców od II do V – za jeden palec 2%

295 Utrata jednego z palców od II do IV z kością śródstopia – za każdy palec 5%

N SKÓRA

85 Blizny

296 Blizny skóry od 3 cm do 10 cm długości, z wyłączeniem blizn pooperacyjnych 1%

297 Blizny skóry powyżej 10 cm długości, z wyłączeniem blizn pooperacyjnych 5%

Ocenie podlegają wyłącznie blizny będące bezpośrednim następstwem urazu. Blizny pooperacyjne oceniane są razem ze skutkami urazu w ramach 
pozycji Tabeli właściwych dla tych następstw.

86 Następstwa oparzeń skóry powyżej stopnia IIa

298 Następstwa oparzeń skóry owłosionej głowy za każdy 1% powierzchni ciała (TBSA) 3%

299 Następstwa oparzeń skóry twarzy za każdy 1% powierzchni ciała (TBSA) 5%

300 Następstwa oparzeń skóry szyi za każdy 1% powierzchni ciała (TBSA) 2%

301 Następstwa oparzeń skóry klatki piersiowej, brzucha, pośladków za każdy 1% powierzchni ciała (TBSA) 1%

302 Następstwa oparzeń kończyn górnych (bez rąk) i kończyn dolnych za każdy 1% powierzchni ciała (TBSA) 1%

303 Następstwa oparzeń rąk za każdy 1% powierzchni ciała (TBSA) 3%

Ocenie z pozycji 298-303 podlegają wyłącznie skutki oparzeń w stopniu wyższym niż IIa. Trwałe zaburzenia funkcji narządów lub kończyn w wyniku 
oparzenia należy oceniać według odpowiednich pozycji Tabeli, najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia.

O SKUTKI NAGŁEGO DZIAŁANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH, BIOLOGICZNYCH

87 Skutki nagłego działania czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych

304 Skutki nagłego działania czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych (z utratą przytomności, reakcją anafilaktyczną, 
koniecznością hospitalizacji)

5%

Trwałe zaburzenia funkcji narządów lub układów w wyniku działania czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych należy oceniać według 
odpowiednich pozycji Tabeli najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia.

P INNE POWIKŁANIA URAZÓW

88 Inne powikłania urazu

305 Tężec 25%

306 Wścieklizna 20%

307 Sepsa wymagająca dożylnej antybiotykoterapii 50%

308 Brak Uszczerbku na zdrowiu w Tabeli (Tabela nie przewiduje takiego Uszczerbku) 0%

Warunkiem jest uprzednie przyjęcie anatoksyny tężcowej lub innego szczepienia jeżeli jest to zalecane według aktualnej wiedzy medycznej.
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– 1 –

§ 1.

Na podstawie niniejszego aneksu (dalej zwanego „Aneksem”) wpro-
wadza się następujące zmiany w treści Ogólnych warunków grupo-
wego ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne”, zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 31/2021 (dalej zwanych „o.w.u.”):

 1. Z Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wy-
padku stanowiącej Załącznik nr 1 do o.w.u. usuwa się punkt N 85 
o następującym brzmieniu:

N SKÓRA

85 Blizny

297 Blizny skóry od 3 cm do 10 cm długości, z wyłącze-
niem blizn pooperacyjnych

1%

298 Blizny skóry powyżej 10 cm długości, z wyłączeniem 
blizn pooperacyjnych

5%

Ocenie podlegają wyłącznie blizny będące bezpośrednim następstwem 
urazu. Blizny pooperacyjne oceniane są razem ze skutkami urazu w ramach 
pozycji Tabeli właściwych dla tych następstw.

 2. W Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wy-
padku stanowiącej Załącznik nr 1 do o.w.u. dodaje się punkt N 85A 
o następującym brzmieniu:

N SKÓRA

85A Rany

297A Rana cięta, kłuta, szarpana, rąbana lub miażdżona 
zaopatrzona chirurgicznie w obrębie twarzy, szyi, 
dłoni

4%

298A Rana cięta, kłuta, szarpana, rąbana lub miażdżona 
zaopatrzona chirurgicznie w obrębie pozostałych 
części ciała

2%

 3. W punkcie P 88 Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdro-
wiu w wyniku wypadku stanowiącej Załącznik nr 1 do o.w.u. dodaje 
się pozycję o kodzie 310, w następującym brzmieniu:

P INNE POWIKŁANIA URAZÓW

88 Inne powikłania urazu

310 Uraz narządu ruchu powodujący unieruchomienie 
narządu na zlecenie lekarza w sposób ciągły, przez 
okres co najmniej 7 dni, poprzez zastosowanie: gipsu, 
gipsu syntetycznego, gorsetu, szyn, ortezy, stabiliza-
tora lub kołnierza ortopedycznego, powstały wsku-
tek innych powodów niż złamanie, zwichnięcie lub 
skręcenie, o których mowa w pozostałych punktach 
tej Tabeli.

1%

Odpowiedzialność Allianz z tytułu nawykowych zwichnięć skutkujących 
unieruchomieniem narządu na zlecenie lekarza w sposób ciągły przez okres 
co najmniej 7 dni ograniczona jest do jednego urazu tego samego narządu 
w każdym Okresie ubezpieczenia.

§ 2.

 Pozostałe postanowienia o.w.u. nie ulegają zmianie.

§ 3 

Niniejszy Aneks został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz 
Polska S.A. nr 56/2022 i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia za-
wartych od dnia 25 maja 2022 r.

ANEKS NR 1  
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO  
UBEZPIECZENIA „STREFA NNW SZKOLNE”

KRZYSZTOF WANATOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

RADOSŁAW KAMIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

MARTIN KLECHA

CZŁONEK ZARZĄDU

VOJTĚCH PIVNÝ

CZŁONEK ZARZĄDU

MATTHIAS BALTIN

PREZES ZARZĄDU
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