POLIA ŻYCIE
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

Do każdego ze zdarzeń należy dołączyć ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia.

LISTA ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH
1. Zgon Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę):
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦ dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);
Dokumenty dodatkowe:

2.

◦

dokumentacja medyczna z 24 miesięcy przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia;

◦

dokumentacja potwierdzająca datę rozpoznania i rodzaj jednostki chorobowej

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku przy pracy:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np.
dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku,
notatka policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

decyzja ZUS w sprawie uznania bądź odmowy uznania wypadku za wypadek przy pracy (dot. wyłącznie
zgonu w wyniku wypadku przy pracy)

◦

dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu oraz świadectwo
kwalifikacyjne pojazdu jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny
pojazd drogowy;
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3. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, lądowego, lotniczego
lub wodnego:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np.
dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku,
notatka policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);

◦

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby,
której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

4. Zgon chorobowy Ubezpieczonego (w wyniku zawału serca lub udaru mózgu):
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokumenty wskazujące okoliczności zgonu chorobowego (np. karta pobytu w szpitalu, dokumentacja
medyczna z okresu leczenia);

5. Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka / dzieci;

◦

zaświadczenie o pobieraniu przez dziecko / dzieci nauki lub dokument potwierdzający niezdolność
dziecka / dzieci do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej (np. ksero decyzji komisji do spraw
inwalidztwa);

◦

oświadczenie o ilości dzieci Ubezpieczonego

6. Zgon małżonka Ubezpieczonego:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokument potwierdzający, że osoba zmarła była małżonkiem Ubezpieczonego, o ile nie wynika to z
odpisu skróconego aktu zgonu (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, najlepiej wydany po dacie zgonu
małżonka Ubezpieczonego);

7. Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokument potwierdzający, że osoba zmarła była małżonkiem Ubezpieczonego, o ile nie wynika to z
odpisu skróconego aktu zgonu (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, najlepiej wydany po dacie zgonu
małżonka Ubezpieczonego);

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np.
dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, notatka
policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);

◦

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
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organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;
Dokumenty dodatkowe:
◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

8. Zgon konkubenta:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie
rozwodu);

◦

dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem wspólne gospodarstwo domowe
przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu,
dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);

9. Zgon konkubenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie
rozwodu);

◦

dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem wspólne gospodarstwo domowe
przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu,
dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np.
dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, notatka
policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

10. Zgon dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba Ubezpieczonego:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

w przypadku dziecka przysposobionego - dodatkowo - dokumenty potwierdzające przysposobienie;

11. Zgon
dziecka własnego,
nieszczęśliwego wypadku:

przysposobionego

lub

pasierba

Ubezpieczonego w wyniku

◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np.
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dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, notatka
policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);
◦

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie
działających środków;

◦ dokumenty potwierdzające przysposobienie (w przypadku dziecka przysposobionego)
Dokumenty dodatkowe:
◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

12. Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma Ubezpieczonego:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

w przypadku zgonu macochy / ojczyma Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca
biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z
ojczymem / ojca Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby
nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;

13. Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma Ubezpieczonego w wyniki nieszczęśliwego wypadku:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

w przypadku zgonu macochy / ojczyma Ubezpieczonego - odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca
biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z
ojczymem / ojca Ubezpieczonego / macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby
nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np.
dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, notatka
policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie
działających środków;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

14. Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma małżonka Ubezpieczonego:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;

◦

w przypadku zgonu macochy / ojczyma Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca
biologicznego małżonka Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka
Ubezpieczonego z ojczymem / ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku
małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
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15. Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma małżonka Ubezpieczonego w wyniki nieszczęśliwego wypadku:
◦

odpis skrócony aktu zgonu;

◦

aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;

w przypadku zgonu macochy / ojczyma Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca
biologicznego małżonka Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka
Ubezpieczonego z ojczymem / ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku
małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

16. Narodziny Ubezpieczonemu dziecka:
◦

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

17. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego:
◦

dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie kliniczne tzn. wystąpienie
zachorowania oraz przebieg jego leczenia np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby;

◦

wyniki badań diagnostycznych np.: USG, RTG, MR, TK;

◦

wyniki badań histopatologicznych (śródoperacyjne, pooperacyjne, biopsje);

poważnego

18. Poważne zachorowanie małżonka Ubezpieczonego:
◦

dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie kliniczne tzn. wystąpienie
zachorowania oraz przebieg jego leczenia np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby;

◦

wyniki badań diagnostycznych np.: USG, RTG, MR, TK;

◦

wyniki badań histopatologicznych (śródoperacyjne, pooperacyjne, biopsje);

◦

aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;

poważnego

19. Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego:
◦

karta informacyjna leczenia szpitalnego;

20. Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
◦

karta informacyjna leczenia szpitalnego;

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a
pobytem w szpitalu, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej
pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; protokół BHP; postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie
działających środków;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu oraz świadectwo
kwalifikacyjne pojazdu jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny
pojazd drogowy;
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21. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej („OIOM")
◦ karta informacyjna leczenia szpitalnego;
Dokumenty dodatkowe:
◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie
działających środków;

◦

dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu oraz świadectwo
kwalifikacyjne pojazdu jeśli Ubezpieczony w chwili wypadku prowadził pojazd mechaniczny lub inny
pojazd drogowy;

22. Pobyt w szpitalu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
◦

karta informacyjna leczenia szpitalnego;

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a
pobytem w szpitalu, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej
pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; protokół BHP; postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie
działających środków;

◦

aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego (w przypadku małżonka); dokumenty
potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu) - w
przypadku konkubenta

dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem wspólne gospodarstwo domowe
przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu,
dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków) - w przypadku konkubenta;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z. uzasadnieniem);

◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

23. Pobyt w szpitalu dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku:
◦

karta informacyjna leczenia szpitalnego;

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a
pobytem w szpitalu, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej
pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; protokół BHP; postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

◦

o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby,
której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków;

◦

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

◦

dokumenty potwierdzające przysposobienie (w przypadku dziecka przysposobionego)

◦ dokumenty potwierdzające, że dziecko jest pasierbem (w przypadku pasierba)
Dokumenty dodatkowe:
◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
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uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
◦

dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz
świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła
pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;

24. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/wypadku
komunikacyjnego:
◦

dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu zdarzenia
(np. karta leczenia szpitalnego; karta wyjazdowa karetki pogotowia, inne);

◦

dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);

◦

dokumentacja medyczna potwierdzająca zakończenie leczenia;

◦

dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
a nieszczęśliwym wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu
wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna);

◦

jeżeli w chwili wypadku, osoba, której dotyczy zdarzenie, prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd
drogowy, dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdu i świadectwo kwalifikacyjne
pojazdu;

o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w
organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie, w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie
działających środków;
Dokumenty dodatkowe:
◦

◦

jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z
uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);

25. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca bądź udaru mózgu:
◦

dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu zdarzenia
(np. karta leczenia szpitalnego; karta wyjazdowa karetki pogotowia, inne);

◦

dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);

◦ dokumentacja medyczna potwierdzająca zakończenie leczenia;
Dokumenty dodatkowe:
◦

dokumentacja medyczna z okresu 24 miesięcy przed wystąpieniem zawału serca lub udaru mózgu (np.
karty leczenia szpitalnego; dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego - historia choroby) oraz aktualne
badanie - echo serca w przypadku zawału serca lub aktualne zaświadczenie o stanie neurologicznym w
przypadku udaru mózgu;

7

