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TABELA	1
Ryzyko Nazwa	Ryzyka Nr	dok Lista	dokumentów

1) Śmierć Ubezpieczonego,

2 odpis aktu zgonu

4

kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, jeżeli śmierć 
była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub jeśli śmierć nastąpiła w pierwszych dwóch latach od początku 
odpowiedzialności IŻP

1) Śmierć Ubezpieczonego zawał/udar 1 kserokopię dowodu osobistego 
2 odpis aktu zgonu
3 kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci. 
4 dokumentację medyczną potwierdzającą zaistnienie (w okresie odpowiedzialności) zawału serca/udaru mózgu 
1 kserokopię dowodu osobistego
2 akt zgonu Ubezpieczonego
3 kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci. 
4 dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku komunikacyjnego
5 Protokół BHP, oraz decyzję  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające zajście wypadku przy pracy

1) Trwały Uszczerbek na Zdrowiu, 1 kserokopię dowodu osobistego
2) Trwały Uszczerbek na Zdrowiu zawał/udar 2 kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej trwały uszczerbek na zdrowiu oraz przebieg procesu leczenia

3
kserokopię raportu policyjnego lub innych dokumentów (z komisji BHP, prokuratury) potwierdzających zajście i okoliczności 
nieszczęśliwego wypadku

1 kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej trwałe inwalidztwo oraz przebieg leczenia

2
kserokopię raportu policyjnego lub innych dokumentów (z komisji BHP, prokuratury) potwierdzających zajście i okoliczności 
nieszczęśliwego wypadku

3 kserokopię dowodu osobistego

1) Niezdolność do Pracy, 1 kserokopię dowodu osobistego

2) Niezdolność do Pracy NW 2 kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej istnienie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy

3
kserokopię protokołu powypadkowego potwierdzającego zaistnienie nieszczęśliwego wypadku – w przypadku, gdy trwała i 
całkowita niezdolność do pracy spowodowana była nieszczęśliwym wypadkiem

1 kserokopię dowodu osobistego
2 dokumentację medyczna potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania

3
w przypadku zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi – prawomocne orzeczenie sądu lub inną wiarygodną dokumentację – 
zgodnie z życzeniem INTER-ŻYCIE Polska

1 kserokopię dowodu osobistego
2 historia choroby, a w szczególności wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji medycznych
3 karta informacyjna leczenia szpitalnego, jeśli Ubezpieczony był hospitalizowany w związku z zaistniałą chorobą
1 kserokopię dowodu osobistego

2 kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego

3

kserokopię zaświadczenia o przebyciu operacji chirurgicznej – zawierającego informację pozwalające na jednoznaczne 
zidentyfikowanie i zakwalifikowanie wykonanego zabiegu operacyjnego, do jednej z kategorii opisanych w „Katalogu Operacji 
Chirurgicznych”

4
jeżeli operacja była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, kserokopię raportu policyjnego lub innych dokumentów 
potwierdzających zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku;

1 karta informacyjna leczenia szpitalnego
2 kserokopię dowodu osobistego

3
dokument potwierdzający rozpoznanie choroby, w wyniku której Ubezpieczony jest hospitalizowany, wystawiony przez lekarza 
prowadzącego leczenie

4
kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP; policji; prokuratury) potwierdzającego zajście nieszczęśliwego wypadku, o ile 
osoba zgłaszająca roszczenie występuje o wypłatę roszczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku

1 kserokopię dowodu osobistego
2 karta informacyjna leczenia szpitalnego

3
dokument potwierdzający rozpoznanie choroby, w wyniku której Ubezpieczony jest hospitalizowany, wystawiony przez lekarza 
prowadzącego leczenie

4
kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP; policji; prokuratury) potwierdzającego zajście nieszczęśliwego wypadku, o ile 
osoba zgłaszająca roszczenie występuje o wypłatę roszczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku

5

Kserokopię zwolnienia lekarskiego przez szpital potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem": przez Ubezpieczającego lub 
zaświadczenie  wydane przez Ubezpieczającego o pobieranym zasiłku chorobowym w związku z pobytem Ubezpieczonego na 
zwolnieniu lekarskim

6

Inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia, a w szczególności orzeczenie ZUS, o przyznaniu 
Ubezpieczonemu odszkodowania z tyt. Wypadku przy pracy lub dokumentację potwierdzającą okoliczności i wypadku 
komunikacyjnego - na życzenie IŻP

1 kserokopię dowodu osobistego

2
kserokopia zwolnienia lekarskiego potwierdzona "za zgodność z oryginałem" ze szpital, w którym ubezpieczony był wcześniej 
hospitalizowany

1) Śmierć Współmałżonka, 1 kserokopię dowodu osobistego
2) Śmierć Współmałżonka NW, 2 kserokopię aktu zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego

3) Śmierć Współmałżonka zawał/udar 3
kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP; policji; prokuratury) potwierdzającego zajście nieszczęśliwego wypadku, o ile 
osoba zgłaszająca roszczenie występuje o wypłatę roszczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku

4 kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci
5 aktualny odpis aktu małżeństwa
1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopię aktu zgonu małżonka
3 kserokopię karty zgonu lub – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci
4 kserokopię dokumentacji potwierdzającą okoliczności wypadku komunikacyjnego

5 aktualny odpis aktu małżeństwa
1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej trwałe inwalidztwo oraz przebieg leczenia

3 kserokopię raportu policyjnego lub innych dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku
4 aktualny odpis aktu małżeństwa
1 kserokopię dowodu osobistego
2 dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania

3
w przypadku zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi – prawomocne orzeczenie sądu lub inną wiarygodną dokumentację – 
zgodnie z życzeniem INTER-ŻYCIE Polska

4 aktualny odpis aktu małżeństwa
1 kserokopię dowodu osobistego

16 Poważne Zachorowanie Współmałżonka

17 Pobyt w Szpitalu Współmałżonka NW

WSPÓŁMAŁŻONEK

13

14 Śmierć Współmałżonka NWK

15 Trwałe Inwalidztwo Współmałżonka NW

10 Pobyt w Szpitalu - Hospitalizacja ,,A"

11 Pobyt w Szpitalu - Hospitalizacja ,,B"

12 Pobyt w Szpitalu - Hospitalizacja ,,B" - rekonwalescencja

6

7 Poważne Zachorowania

8 Leczenie Specjalistyczne

9 Operacja chirurgiczna

2

3

1) Śmierć ubezpieczonego NW,                                    
2)Śmierć Ubezpieczonego NWK przy pracy,                                                                                                                                           
3)Śmierć ubezpieczonego NW przy pracy

4

5 Inwalidztwo

W	przypadku	zdarzeń	określonych	w	pkt.	4	dla	ryzyk:	trwały	uszczerbek,	inwalidztwo,	niezdolność	do	pracy,	poważne	zachorowania,	TU	INTER-ŻYCIE	Polska	S.A.	ma	prawo	skierowania	
Ubezpieczonego	na	dodatkowe	badania	lub	konsultacje	medyczne	przeprowadzone	przez	komisję	lekarską	powołaną	przez	TU	INTER-ŻYCIE	Polska	S.A.	Koszt	takich	badań	lub	
konsultacji	medycznych	ponosi	TU	INTER-ŻYCIE	Polska	S.A.	Ubezpieczony	zostanie	poinformowany	na	piśmie	o	miejscu	i	czasie	badania	lub	konsultacji	medycznej.	

Jeżeli	potrzebujecie	Państwo	dodatkowych	informacji,	prosimy	o	kontakt:
-	drogą	elektroniczną	-	adres:	swiadczenia@interpolska.pl;
-	telefoniczny	-	nr	tel.:	(0	22)	333	76	36	lub	39

Zamiast	dokumentów	urzędowych	(wszelkiego	rodzaju	akty,	odpisy,	dowody	osobiste)	mogą	być	dostarczone	kserokopie	tych	dokumentów,	z	zastrzeżeniem,	że	powinny	być	one	
potwierdzone	za	zgodność	z	oryginałem	przez	osobę	kwitującą	ich	odbiór.	Potwierdzenia	za	zgodność	z	oryginałem	muszą	być	dokonane	wyłączenie	przez	osoby	upoważnione	do	
odbioru	dokumentów	związanych	ze	zgłoszeniem	roszczenia,	lub	organ	właściwy	pod	kątem	wydania	dokumentacji	np.	pracownika	placówki	medycznej,		pracownika	stosownego	
urzędu	np.	Urzędu	Miasta,	Gminy,	Stanu	Cywilnego	itp.	

UBEZPIECZONY

1

1 kserokopię dowodu osobistego 

INSTRUKCJA	POSTĘPOWANIA	W	PRZYPADKU	ZGŁOSZENIA	ROSZCZENIA	oraz	WYKAZ	DOKUMENTÓW
NIEZBĘDNYCH	DO	ZGŁOSZENIA	ROSZCZENIA	w	ubezpieczeniach	grupowych

Opis	postępowania
Prosimy	skontaktować	się	z	osobą	obsługującą	ubezpieczenie	w	zakładzie	pracy.	W	przypadku	braku	takiej	osoby	–	z	pośrednikiem	ubezpieczeniowym	opiekującym	się	Państwa	firmą	
lub	najbliższym	oddziałem	TU	INTER-ŻYCIE	Polska	S.A.	(adresy	oddziałów	dostępne	są	na	stronie	www.interpolska.pl).

Od	osoby	wymienionej	w	pkt.	1	otrzymacie	Państwo	formularz	„Zgłoszenie	roszczenia	z	umowy	grupowego	ubezpieczenia	na	życie”.	Prosimy	o	poprawne	i	kompletne	wypełnienie	
tego	formularza.

Wypełniony	formularz,	wraz	z	dokumentami	wymienionymi	w	pkt.	4,	prosimy	przesłać	na	adres	Centrali	TU	INTER-ŻYCIE	Polska	S.A.	(znajdujący	się	na	pierwszej	stronie	niniejszego	
Świadectwa	Ubezpieczenia).

Dokumenty	niezbędne	do	rozpatrzenia	roszczenia*:
-	dowód	osobisty	osoby	zgłaszającej	roszczenie;
-	protokół	policji,	jeśli	w	związku	z	zaistniałym	zdarzeniem	było	prowadzone	postępowanie	wyjaśniające;
-	oraz,	w	zależności	od	typu	zdarzenie,	następujące	dodatkowe	dokumenty	zawarte	w	tabeli	TABELA1.
*	Zamiast	dokumentów	urzędowych	(akt,	odpis,	dowód	osobisty,	itp.)	mogą	być	dołączone	kserokopie	tych	dokumentów,	potwierdzone	za	zgodność	z	oryginałem	przez	osobę	
wymienioną	w	pkt.	1.



2 kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego
3 aktualny odpis aktu małżeństwa

4 kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP, policji, prokuratury) potwierdzającego zajście nieszczęśliwego wypadku

1) Śmierć Dziecka, 1 kserokopię dowodu osobistego
2) Śmierć Dziecka NW 2 kserokopię aktu zgonu dziecka

3 kserokopię raportu policyjnego lub innych dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku
4 w przypadku gdy dzicko było przysposobione - kserokopię dokumentacji potwierdzającej przysposobienie dziecka

5 kserokopię karty zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie było niemożliwe – dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci
1 kserokopię dowodu osobistego
2 dokumentację medyczna potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania

3
w przypadku zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi – prawomocne orzeczenie sądu lub inną wiarygodną dokumentację – 
zgodnie z życzeniem INTER-ŻYCIE Polska

1 kserokopię dowodu osobistego

2 karta informacyjna leczenia szpitalnego
3 kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP; policji; prokuratury) potwierdzającego zajście nieszczęśliwego wypadku
4 odpis aktu urodzenia, lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginalem

1 kserokopię dowodu osobistego
2 odpis aktu urodzenia, lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginalem
1 kserokopię dowodu osobistego
2 odpis aktu urodzenia dziecka

3

kserokopię dokumentacji potwierdzającej urodzenie martwego dziecka  - akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją o 
martwym urodzeniu lub skrócony odpis aktu zgonu dziecka oraz kartę leczenia szpitalnego matki i dziecka z informacją o wieku 
ciąży

1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia aktu urodzenia dziecka
3 kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzającej urodzenie dziecka z wadą wrodzoną oraz kartę przebiegu ciąży

4
zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wystawione przez lekarza po 30 dniach od daty urodzenia dziecka – w przypadku, gdy 
wada wrodzona została zdiagnozowana w pierwszym miesiącu życia dziecka

1 kserokopię dowodu osobistego
2 odpis aktu zgonu

3
kserokopię aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu opiekuna prawnego dziecka, lub w przypadku dziecka pełnoletniego kserokopię 
dokumentu tożsamości dziecka

4 kserokopia karty zgonu, lub inną dokumentację medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu

5
w przypadku gdy dziecko zostało przysposobione - kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej przyczynę zgonu 
Ubezpieczonego

1 kserokopię dowodu osobistego
2 odpis aktu zgonu
3 zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu

1 kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego ,,za zgodność z oryginałem"
2 odpis aktu zgonu ojczyma / macochy
3 zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu ojczyma / macochy
4 odpis aktu zgonu biologicznego ojca / matki
5 akt ślubu ojczyma / macochy z matką biologiczną / ojcem biologicznym
1 kserokopię dowodu osobistego
2 odpis aktu zgonu
3 zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu

4

Aktualny odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa, wystawiony nie wcześniej niż na dzień śmierci rodzica małżonka 
ubezpieczonego lub odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa wraz z oświadczeniem Osoby ubezpieczonej o pozostawaniu w 
związku małżeńskim w dniu śmierci rodzica małżonka ubezpieczonego 

5 w przypadku śmierci macochy/ojczyma współmałżonka odpis aktu zgonu matki/ojca współmałżonka

1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie złamania kości
3 kserokopię raportu policyjnego lub innych dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku;
1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzającej trwałe uszkodzenie wzroku

3
kserokopia protokołu powypadkowego z komisji BHP potwierdzającego zaistnienie wypadku przy pracy (ekspozycja 
Ubezpieczonego na promieniowanie laserowe)

1 kserokopię dowodu osobistego

2

kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej trwałe uszkodzenie słuchu, w szczególności wynik badania audiometrycznego 
oraz diagnozę lekarza laryngologa jednoznacznie stwierdzającą, iż uszkodzenie słuchu nastąpiło w wyniku długotrwałej ekspozycji 
na

3

kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej trwałe uszkodzenie słuchu, w szczególności wynik badania audiometrycznego 
oraz diagnozę lekarza laryngologa jednoznacznie stwierdzającą, iż uszkodzenie słuchu nastąpiło w wyniku długotrwałej ekspozycji 
na

4 kserokopię protokołu powypadkowego z komisji BHP, potwierdzającego zaistnienie wypadku przy pracy
1 kserokopię dowodu osobistego

2
kserokopię dokumentacji potwierdzającej długość okresu czasowej niezdolności do pracy, w przypadku leczenia szpitalnego 
kserokopię karty wypisowej ze szpitala; w przypadku leczenia ambulatoryjnego – kserokopię zwolnień lekarskich

3
kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie przewlekłego zatrucia, a w szczególności wynik badania 
toksykologicznego identyfikujący czynnik ryzyka powodujący zatrucie

4
kserokopia protokołu powypadkowego z komisji BHP potwierdzającego zaistnienie wypadku przy pracy – jeżeli Ubezpieczony 
występuje o wypłatę z tytułu ostrego zatrucia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzającej zaistnienie urazu kręgosłupa

3
kserokopia protokołu powypadkowego lub inne wiarygodne dokumenty potwierdzające zaistnienie urazu kręgosłupa w następstwie 
wykonywania pracy
dodatkowo w przypadku zgłaszania roszczenia z tytułu zawieszenia wykonywania zawodu:
a) kserokopia orzeczenia komisji lekarskiej
b) kserokopia decyzji o zawieszeniu wykonywania zawodu
dodatkowo w przypadku zgłaszania roszczenia z tytułu ograniczenia wykonywania zawodu:
a) kserokopia orzeczenia komisji lekarskiej
b) kserokopia decyzji o ograniczeniu wykonywania zawodu
dodatkowo w przypadku zgłaszania roszczenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z zabiegami rehabilitacyjnymi:
a) kserokopia skierowania na zabiegi rehabilitacyjne
b) oryginały faktur (rachunków) wystawionych Ubezpieczonemu 
dodatkowo w przypadku zgłaszania roszczenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z 
wykonaniem operacji kręgosłupa (chirurgiczne leczenie sekwestracji krążka międzykręgowego):
a) kserokopia skierowania na zabieg operacyjny

8

dodatkowo w przypadku zgłaszania roszczenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup implantów 
kręgosłupowych, o ile koszt zakupu tych implantów nie został ujęty w fakturze (rachunku) o której mowa w pkt 6) lit. c), 
Ubezpieczony 

1 kserokopię dowodu osobistego
2 dokumentacja medyczna potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania
1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia decyzji INTER-ŻYCIE Polska o autoryzacji świadczenia
3 kserokopia dokumentacji medycznej związanej z wykonaniem niniejszego zabiegu operacyjnego (w tym USG i opis USG)

4
Oświadczenie od ubezpieczonego o dacie zdiagnozowania zakrzepicy, dacie zdiagnozowania zapalenia żył, dacie zdiagnozowania 
przetok

5 oryginały faktur (rachunków) potwierdzających poniesienie przedmiotowych kosztów
1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzająca zdiagnozowanie „wtórnego zespołu stresu pourazowego”
3 oryginały faktur (rachunków), potwierdzające poniesienie przedmiotowych kosztów
1 kserokopię dowodu osobistego
2 kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzająca trwały uszczerbek na zdrowiu oraz przebieg procesu leczenia

3
kserokopia protokołu z miejsca zdarzenia sporządzonego przez policję potwierdzająca fakt, iż Ubezpieczony stał się ofiarą agresji w 
miejscu pracy36

Obrażenia Ciała Spowodowane Bezpośrednią Fizyczną 
Agresją Osób Trzecich w Miejscu Wykonywania Pracy

33 Poważne Zachorowanie Personelu Medycznego

34
Konieczność Przeprowadzenia Operacji Żylaków Kończyn 
Dolnych Powstałych w Następstwie Wykonywania Pracy

35

Doraźna Pomoc Psychologiczna lub Psychiatryczna na 
Wypadek Stwierdzenia u Ubezpieczonego "Wtórnego Zespołu 
Stresu Pourazowego" w Związku z Wykonywaniem Pracy

31
Zatrucie Ubezpieczonego w Wyniku Ekspozycji na Substancje 
Chemiczne Wykorzystywane Podczas Wykonywania Pracy

32 Uraz Kręgosłupa w Trakcie Wykonywania Pracy

4

5

6

7

RYZYKA MEDYCZNE

28 Złamanie Kości NW

29

Trwałe Uszkodzenie Wzroku w Wyniku Ekspozycji 
Ubezpieczonego na Promieniowanie Laserowe Podczas 
Wykonywania Pracy

30

Trwałe Uszkodzenie Słuchu w Wyniku Ekspozycji 
Ubezpieczonego na Hałas Ultradziwiękowy Podczas 
Wykonywania Pracy

RODZIC / TEŚĆ

25 Śmierć Rodzica biologicznego

26 Śmierć Ojczyma / Macochy

27 Śmierć Teścia

22 Urodzenie Martwego Dziecka

23 Urodzenie Dziecka z Wadą Wrodzoną lub Ciąża Mnoga

24 Osierocenie Dziecka

19 Poważne Zachorowanie Dziecka

20 Pobyt Dziecka w Szpitalu 

21 Urodzenie Dziecka

17 Pobyt w Szpitalu Współmałżonka NW

DZIECKO

18


