
Kwestionariusz medyczny do umowy
Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie 

z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita∏owymi MULTIOCHRONA

styczeƒ 2005 - numer - str. 1

KWESTIONARIUSZ STANOWI ZA¸ÑCZNIK DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA, PROSIMY WYPE¸NIå GO CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM D¸UGOPISEM

Pesel:

Wzrost (cm): ..........................   Waga (kg): .............................   Zmiana wagi w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy w kg (+/  ): .............................   Powód: ................................................  

1. UBEZPIECZAJÑCY 

2. UBEZPIECZONY 

Nazwa firmy

Imi´ i nazwisko

3. PYTANIA 

Pytania tak    nie JeÊli tak, prosz´ podaç szczegó∏owe informacje

1. Czy kiedykolwiek by∏/a Pan/Pani leczony/a szpitalnie lub sanatoryjnie, bàdê czy oczekuje Pan/Pani 
na leczenie lub wykonanie zabiegu operacyjnego? JeÊli tak, prosimy o szczegó∏owe informacje 
(data i rezultat leczenia, termin i powód) oraz do∏àczenie wszelkich posiadanych pisemnych
informacji dotyczàcych schorzenia i jego leczenia.

2. Czy w ciàgu ostatnich 10 lat poddawa∏/a si´ Pan/Pani lub zalecono Panu/Pani poddanie si´
nast´pujàcym badaniom diagnostycznym: RTG, USG, angiografia, endoskopia, tomografia
komputerowa, urografia, rezonans magnetyczny, mammografia, itp? JeÊli tak, jakim, kiedy, 
jaki by∏ powód i wyniki badania?

3. Czy za˝ywa∏/a Pan/Pani przewlekle jakiekolwiek przepisane przez lekarza Êrodki medyczne? 
JeÊli tak, od kiedy? Prosz´ podaç nazw´ leku, dawk´ i przyczyn´ za˝ywania.

4. Czy kiedykolwiek stara∏/a Pan/Pani o uzyskanie lub zosta∏a Panu/Pani przyznana renta inwalidzka lub
inna kategoria niezdolnoÊci do pracy? JeÊli tak, kiedy zosta∏a przyznana, na jak d∏ugo i z jakiego
powodu? Prosz´ do∏àczyç pe∏nà dokumentacj´ medycznà.

5. Czy kiedykolwiek mia∏/a Pan/Pani rozpoznane choroby lub jakiekolwiek problemy zwiàzane z:

a) UK¸ADEM KRÑ˚ENIA (jak nadciÊnienie t´tnicze, zawa∏ serca, choroba wieƒcowa, zmiany 
w EKG, bóle w klatce piersiowej, szmery w sercu, choroby naczyƒ krwionoÊnych, itp.)

b) UK¸ADEM ODDECHOWYM (jak przewlek∏e zapalenie oskrzeli, nawracajàce zapalenie p∏uc,
astma, rozedma, gruêlica, chroniczny kaszel, dusznoÊç, itp.)

c) UK¸ADEM POKARMOWYM (jak przewlek∏y nie˝yt ˝o∏àdka, owrzodzenie ˝o∏àdka lub
dwunastnicy, zapalenie jelita grubego, wàtroby lub trzustki, itp.)

d) UK¸ADEM MOCZOWO-P¸CIOWYM (jak bia∏ko lub krew w moczu, kamienie nerkowe, zapalenie
lub niewydolnoÊç nerek, choroby prostaty, zapalenie przydatków, guzy piersi, schorzenia szyjki
macicy, itp.)

e) UK¸ADEM NERWOWYM LUB CHOROBAMI UMYS¸OWYMI (jak parali˝, niedow∏ad, padaczka,
zapalenie opon mózgowych, utrata przytomnoÊci, stwardnienie rozsiane, stany l´kowe,
psychozy, depresje, próby samobójcze, itp.)

f) UK¸ADEM KRWIOTWÓRCZYM (jak anemia, zmiany w morfologii, zaburzenia krzepliwoÊci krwi,
powi´kszone w´z∏y ch∏onne, itp.)

g) UK¸ADEM ENDOKRYNNYM LUB ZABURZENIAMI METABOLICZNYMI (jak cukrzyca, dna, podwy˝szony
poziom cholesterolu lub trójglicerydów, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne, itp.)

h) UK¸ADEM RUCHU LUB SKÓRÑ (jak osteoporoza, reumatyzm, bóle i skrzywienie kr´gos∏upa,
wypadanie dysku, zapalenie lub naderwanie Êci´gien, zapalenia lub zwyrodnienia stawów,
choroby mi´Êni, ∏uszczyca, usuni´cie znamion skóry, itp.)

i) CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI (jak rak lub innego rodzaju guz, bia∏aczka, itp.)

j) CHOROBAMI ZAKAèNYMI, PASO˚YTNICZYMI LUB PRZENOSZONYMI DROGÑ P¸CIOWÑ 
(jak AIDS, zaka˝enie wirusem HIV, ˝ó∏taczka, choroby wirusowe, paso˝ytnicze, weneryczne,
goràczka reumatyczna, itp.)

k) INNE CHOROBY NIE WYMIENIONE POWY˚EJ

6. Prosz´ podaç nazwisko/nazw´, adres lekarza/przychodni, z których us∏ug korzysta∏/a Pan/Pani 
w przesz∏oÊci lub korzysta obecnie. JeÊli nie ma Pan/Pani swojego lekarza, prosz´ podaç dane
lekarza/przychodni, gdzie wykonywa∏/a Pan/Pani badania (np. okresowe).

......................................................................... ...........................................................................
MiejscowoÊç Data W∏asnor´czny podpis Ubezpieczonego

....% utraty zdrowia, czas trwania, grupa inwalidzka

JeÊli tak, prosz´ podaç dat´ rozpoznania, przebieg, wynik 
i okres leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji
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