KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZABIEGÓW
REWITALIZACJI SKÓRY
Informacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI
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§ 1.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przyjętych przez Zarząd TUiR Allianz Polska Spółka Akcyjna uchwałą
nr 187/2015 i przyjętych do stosowania w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (dalej OWU OC), za dopłatą dodatkowej składki, w wysokości
określonej w umowie ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęta
jest także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zabiegów medycyny estetycznej polegających na stymulacji biologicznej skóry w celu poprawy jej fizjologii wyglądu (rewitalizacja skóry).

§ 2.
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody osobowe będące następstwem wykonywania zabiegów medycyny estetycznej polegających na stymulacji biologicznej skóry w celu
poprawy jej fizjologii wyglądu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
zabiegi rewitalizacji skóry stosowane na twarz, szyję, dekolt i dłonie.
2. Do zabiegów objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli należą
wyłącznie poniższe zabiegi:
a) zabiegi z użyciem IPL (w tym fotoodmładzanie i usuwanie przebarwień);
b) mikrodermabrazja;
c) peelingi chemiczne i kawitacyjne;
d) mezoterapia, w tym mezoterapia z użyciem osocza bogatopłytkowego;
e) jonoforeza;
f) ultradźwięki;
g) laseroterapia;
h) prąd o wysokich natężeniach i niskich częstotliwościach;
i) usuwanie zmian skórnych;
j) botox;
k) lipoliza iniekcyjna;
l) wstrzykiwanie wypełniaczy tkankowych, w tym kwasu hiaurolonowego (hydrobalans);
m) leczenie trądziku i blizn potrądzikowych;
n) stosowanie nici liftingująch;
o) usuwanie tatuaży, przebarwień oraz makijażu permanentnego.

4) ze szkód, których powstanie związane jest z promieniowaniem jonizującym, laserowym, radioaktywnym oraz użyciem materiałów izotopowych.

§ 4.
1. Allianz nie odpowiada dla zakresu ubezpieczenia z niniejszej klauzuli w sytuacjach wskazanych jako wyłączenia w § 4 OWU OC (chyba że co innego wynika z treści niniejszej klauzuli) oraz nie odpowiada ponadto za następujące szkody:
1) wyrządzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2) spowodowane przez niecertyfikowane preparaty i urządzenia
(nieposiadające certyfikatu CE);
3) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
4) wyrządzone w następstwie stosowania eksperymentalnych
środków lub metod leczenia w ramach eksperymentu medycznego, przeprowadzonych bez zgody pacjenta lub osoby do tego
upoważnionej;
5) będące następstwem zastosowania eksperymentalnych metod
leczenia lub terapii;
6) spowodowane czynnościami wykonywanymi w ramach badań
klinicznych.

§ 5.
Odpowiedzialność Allianz ograniczona jest do wysokości podlimitu
wskazanego w umowie ubezpieczenia.

§ 6.
Niniejsza klauzula została zatwierdzona uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. nr 37/2018 i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia
19 kwietnia 2018 r.
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Odmiennie od postanowień OWU OC, ochroną ubezpieczeniową objęte są także roszczenia:
1) ze szkód wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczonego,
2) ze szkód wyrządzonych przez produkt zawierający krew, osocze
i substancje krwiopochodne,
3) ze szkód spowodowanych chorobami zakaźnymi, w tym wirusami
HIV i WZW,
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