Oferta ubezpieczenia na życie i / lub utraty przychodu:
przykładowe kwotacje
Ubezpieczony: Lekarz ,35 lat, do oferty utraty dochodu przyjęto dochód miesięczny w wys. 10.000,00 PLN
Ubezpieczyciel: Leadenhall (Lloyd's)

Ubezpieczenie I :
1.
Ubezpieczemnie
terminowe na
życie ubezpieczenie
można zawrzeć
na okres
ubezpieczenia od
1 roku do 39 lat
wypłata
świadczenia za
zgon niezależnie
od przyczyny

Suma ubezpieczenia

100 000 zł
Okres ubezpieczenia przyjęty do
przygotowania oferty : 5 lat

Składka płatna miesięcznie
Ubezpieczenie II :
1. Ubezpieczenie
utraty dochodu ,
wypłata
świadczenia z
tytułu:
a) Całkowita
okresowa
niezdolność
dopracy wskutek
nieszczęśliwego
wypadku
b) Całkowita
okresowa
niezdolność do
pracy wskutek
choroby,
wypłata
świadczenia
niezależnie od
przyczyny
choroby

34,00 zł

200 000 zł
Okres ubezpieczenia przyjęty do
przygotowania oferty : 5 lat

46,00 zł

Suma ubezpieczenia

6 500 zł miesięcznie
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania (karencja):
14 dni
Okres odszkodowawczy - płatny przez
24 miesiące

6 500 zł miesięcznie
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania (karencja):
14 dni
Okres odszkodowawczy - płatny przez
24 miesiące

---

6 500 zł
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznego przychodu z zawodu
Okres wyczekiwania: 21 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

Składka płatna rocznie

360,00 zł

1 380,00 zł

Ubezpieczenie można zawrzeć do 65 roku życia
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Ubezpieczony: Lekarz, 45 lat, do oferty utraty dochodu przyjęto dochód miesięczny w wys. 10.000,00 PLN
Ubezpieczyciel: Leadenhall (Lloyd's)

Ubezpieczenie I :
1.
Ubezpieczemnie
terminowe na
życie ubezpieczenie
można zawrzeć
na okres
ubezpieczenia od
1 roku do 29 lat
wypłata
świadczenia za
zgon niezależnie
od przyczyny

Suma ubezpieczenia

100 000 zł
Okres ubezpieczenia przyjęty do
przygotowania oferty : 5 lat

Składka płatna miesięcznie
Ubezpieczenie II :
1. Ubezpieczenie
utraty dochodu ,
wypłata
świadczenia z
tytułu:
a) Całkowita
okresowa
niezdolność
dopracy wskutek
nieszczęśliwego
wypadku
b) Całkowita
okresowa
niezdolność do
pracy wskutek
choroby,
wypłata
świadczenia
niezależnie od
przyczyny
choroby

53,00 zł

200 000 zł
Okres ubezpieczenia przyjęty do
przygotowania oferty : 5 lat

84,00 zł

Suma ubezpieczenia

6 500 zł miesięcznie
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania (karencja):
14 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

6 500 zł miesięcznie
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania (karencja):
14 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

---

6 500 zł
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania: 21 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

Składka płatna rocznie

360,00 zł

1 600,00 zł

Ubezpieczenie można zawrzeć do 65 roku życia
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Ubezpieczony: Lekarz, 55 lat, do oferty utraty dochodu przyjęto dochód miesięczny w wys. 10.000,00 PLN
Ubezpieczyciel: Leadenhall (Lloyd's)

Ubezpieczenie I :
1.
Ubezpieczemnie
terminowe na
życie ubezpieczenie
można zawrzeć
na okres
ubezpieczenia od
1 roku do 19 lat
wypłata
świadczenia za
zgon niezależnie
od przyczyny

Suma ubezpieczenia

100 000 zł
Okres ubezpieczenia przyjęty do
przygotowania oferty: 5 lat

Składka płatna miesięcznie
Ubezpieczenie II :
1. Ubezpieczenie
utraty dochodu ,
wypłata
świadczenia z
tytułu:
a) Całkowita
okresowa
niezdolność
dopracy wskutek
nieszczęśliwego
wypadku
b) Całkowita
okresowa
niezdolność do
pracy wskutek
choroby,
wypłata
świadczenia
niezależnie od
przyczyny
choroby

105,00 zł

200 000 zł
Okres ubezpieczenia przyjęty do
przygotowania oferty: 5 lat

187,00 zł

Suma ubezpieczenia

6 500 zł miesięcznie
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania (karencja):
14 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

6 500 zł miesięcznie
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania (karencja):
14 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

---

6 500 zł
jednak nie więcej niż 65%
miesięcznegoprzychodu z zawodu
Okres wyczekiwania: 21 dni
Okres odszkodowawczy 24 miesiące

Składka płatna rocznie

360,00 zł

2 340,00 zł

Ubezpieczenie można zawrzeć do 65 roku życia
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Istniejsze możliwość rozszrzenia zakresu ochrony ubezpieczenia utraty dochodu o następujące ryzyka:
- Śmierć wskutek Nieszczęśliwego wypadku
- Inwalidztwo wskutek Nieszczęśliwego wypadku
- Całkowita niezdolość do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
- Całkowita niezdolość do pracy wskutek choroby
- Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV
- Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW

Wyłączenia odpowiedzialności (ubezpieczenie utraty dochodu)
Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych warunków nie pokrywa roszczeń w jakikolwiek sposób
spowodowanych przez, lub do których przyczyniły się:
(a) wojna, inwazja działania wroga zewnętrznego, działania wojenne lub do nich zbliżone (bez względu na to,
czy wypowiedziano wojnę), wojnę domową, rebelię, rewolucję, powstanie, rozruchy wśród ludności cywilnej na
skalę powstania narodowego, władzę wojskową lub uzurpowaną, albo stan wojenny,
(b) reakcja jądrowa, promieniowanie radioaktywne lub skażenie radioaktywne,
(c) Akt terrorystyczny pociągający za sobą użycie, zamysł użycia lub groźbę użycia jakiejkolwiek broni nuklearnej,
urządzenia lub środka chemicznego albo biologicznego,
(d) służba w formacjach zbrojnych, albo zaangażowanie lub udział Ubezpieczonego w działaniach sił zbrojnych
lub ich operacjach,
(e) śmierć naturalna Ubezpieczonego, (W ubezpieczeniu utraty dochodu)
(f) samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności Ubezpieczonego,
(g) celowe narażenie się Ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania
ratowania ludzkiego życia),
(h) przestępstwo umyślne popełnione przez Ubezpieczonego lub usiłowanie jego popełnienia,
(i) 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, chyba że
zostały one zażyte zgodnie z zaleceniami uprawnionego lekarza, niebędącego członkiem rodziny Ubezpieczonego,
(j) choroba Ubezpieczonego lub Uszkodzenie ciała, albo ich następstwa, 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,
(k) ciąża lub poród oraz wszelkie powikłania wynikające z ciąży i porodu,
(l) choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakikolwiek inny proces zwyrodnieniowy
dotyczący kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł,
(m) choroba weneryczna lub nabyty Zespół Braku Odporności (AIDS), zespół pochodnego AIDS (ARC), zakażenie
ludzkim wirusem braku odporności (HIV) Ubezpieczonego, niezależnie od sposobu, w jaki zostały one nabyte
lub jak inaczej mogą zostać nazwane,
(n) jazda konna Ubezpieczonego w ramach wyścigów, niezależnie od ich rodzaju, w tym również treningi do wyścigów
oraz jazdy na torach wyścigowych,
(o) udział Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach pojazdów mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w tym
również treningi do wyścigów lub rajdów,
(p) sport uprawiany przez Ubezpieczonego zawodowo, uczestnictwo w imprezach sportowych z zamiarem zdobycia
nagrody pieniężnej.
Świadczenia z tytułu Całkowitej trwałej niezdolności do pracy oraz świadczenie z tytułu Całkowitej okresowej
niezdolności do pracy nie przysługują, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza,
psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny
jakiegokolwiek typu.
Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia w zakresie niniejszej Umowy
ubezpieczenia, jeżeli wypłata takiego świadczenia oznaczałaby naruszenie przez Ubezpieczyciela sankcji, zakazu lub
ograniczenia wynikającego z uchwał Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustaw lub rozporządzeń obowiązujących
w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wyłączenia odpowiedzialności (terminowe ubezpieczenie na życie)
Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć jest następstwem
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1.działań wojennych lub zbrojnych, dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, w tym
aktach terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, chyba że wynikało to z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej
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konieczności lub obrony koniecznej,
2.usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
3.samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem 2 lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.
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