Ubezpieczenie utraty dochodu i NNW
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Lloyd’s Insurance Company S.A., Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050, Bruksela, Belgia
Produkt: Ubezpieczenie utraty dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia zawarte są w warunkach ubezpieczenia Leadenhall od utraty dochodu w następstwie
nieszczęśliwych wypadków i chorób oznaczonych symbolem LW030/PA/PL/4.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie utraty dochodu i NNW jest indywidualnym ubezpieczeniem osobowym (Dział II, grupa 1 i 2).
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia
może być:
ü śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
ü inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, polegające na
utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji,
ü utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
ü utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do
pracy.
Sumy ubezpieczenia są każdorazowo wskazane w Polisie.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:
ü weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o ubezpieczenie
i jego podpisania,
ü opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
ü wskazania we wniosku zgodnie z prawdą wykonywanego zawodu
oraz określenia klasy ryzyka zawodowego zgodnie z warunkami
ubezpieczenia,
ü w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego
zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez
ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji
medycznej.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
ü Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia (jeżeli została
przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule przelewu należy
wpisać numer polisy.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego
opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
ü z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie,
ü z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
ubezpieczającego,
ü z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
ubezpieczyciela w razie niedostarczenia ubezpieczycielowi
podpisanego wniosku o ubezpieczenie,
ü z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
ü Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym oraz do zwrotu
składki za niewykorzystaną część okresu ubezpieczenia.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy przesłać listem
poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres:
Leadenhall Insurance S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.
ü Konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość, może
od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na
piśmie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia
potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy
o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie
zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia
konsument zobowiązany jest do poniesienia kosztu składki za okres,
w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony
w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń,
odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia
w okresie wyczekiwania, czyli okresie rozpoczynającym się z chwilą
wystąpienia całkowitej okresowej niezdolności do pracy, w którym
nie są ̨ należne świadczenia z tego tytułu,
świadczeń po upływie okresu odszkodowawczego, czyli
maksymalnego okresu wypłaty świadczeń z tytułu całkowitej
okresowej niezdolności do pracy
świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
jeżeli Ubezpieczony podjął pracę w zawodzie określonym w polisie
lub gdy stan ubezpieczonego przestał spełniać definicję całkowitej
okresowej niezdolności do pracy,
w odniesieniu do całkowitej trwałej niezdolności do pracy
warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązanie
ubezpieczonego do zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego
świadczenia w razie podjęcia pracy w zawodzie po otrzymaniu
świadczenia,
jeżeli nie zostały wskazane we wniosku i potwierdzone w polisie
wyłączenie ochrony dotyczy także ryzyk aktywnego życia takich jak:
eksploracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska poza szlakami
turystycznymi, kolarstwo grawitacyjne, kajakarstwo górskie lub
rafting, ryzykowne nurkowanie, żeglarstwo morskie i oceaniczne
w charakterze członka załogi, jazda lub skoki konne przez
przeszkody, ryzykowne narciarstwo (np. poza trasami), łowiectwo
z użyciem broni palnej, jazda na quadzie, podróż ̇ lotnicza
w charakterze innym niż pasażer komercyjnych linii lotniczych.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
roszczenia z tytułu chorób lub uszkodzeń ciała ubezpieczonego, albo
ich następstw, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia były
przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem
lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z ubezpieczycielem
i jednoznacznie potwierdzonych w umowie ubezpieczenia,
roszczenia związane z ciąża lub porodem oraz wszelkie powikłania
z tym związane,
roszczenia z tytułu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub
stawów, zapalenie stawów lub jakiegokolwiek innego procesu
zwyrodnieniowego dotyczącego kręgosłupa, stawów, kości, mięśni,
ścięgien lub wiązadeł,
śmierć naturalna ubezpieczonego,
samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan
niepoczytalności ubezpieczonego,
celowe narażenie się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko
utraty życia (za wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia),
przestępstwa umyślne popełnione przez ubezpieczonego lub
usiłowanie ich popełnienia,
pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu
w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków,
środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych
o podobnym działaniu,
praca odpowiadająca wyższej klasie ryzyka zawodowego (od
I najniższej do V najwyższej) niż klasa określona w polisie,
w przypadku całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy,
jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza,
psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres,
przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny
jakiegokolwiek typu.

