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Produkt:

Utrata dochodu Lloyd’s

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących ubezpieczenia Utraty dochodu. Pełne informacje podawane przed
zawarciem umowy ubezpieczenia i pełne informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podawane są klientowi w innych dokumentach, w
tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Utraty dochodu z dnia 01.07.2018 r, z którymi należy się zapoznać. W przypadku jakichkolwiek pytań dot.
zakresu ubezpieczenia lub warunków szczególnych prosimy o kontakt ze swoim agentem lub Ubezpieczycielem.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Utraty dochodu jest ubezpieczeniem o charakterze ochronnym, zawierane jest na rok. Obejmuje ochroną utratę dochodu osobistego w
przypadku niemożliwości wykonywania pracy przez Ubezpieczonego w dotychczasowym zawodzie w związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku lub
zachorowania.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia
przedmiotem ubezpieczenia jest Utrata dochodu przez
Ubezpieczonego z powodu:

✓

Czasowej całkowitej niezdolności do wykonywania
ubezpieczonego zawodu na skutek nieszczęśliwego
wypadku lub zachorowania

✓

Trwałej całkowitej niezdolności do wykonywania
ubezpieczonego zawodu na skutek nieszczęśliwego
wypadku lub zachorowania

✓
✓

Śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku
Inwalidztwa na skutek Nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowo, zakres ubezpieczenia może uwzględniać
klauzulę:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kosztów pogrzebu

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?





Samobójstwa, jego usiłowania, celowego samookaleczenia lub
stanu niepoczytalności Ubezpieczonego



Przestępstwa
popełnienia



Śmierci najbliższych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Świadczenia w przypadku śpiączki Ubezpieczonego
Dostosowania mieszkania do potrzeb osoby
niepełnosprawnej

Wykonywania jakichkolwiek czynności zawodowych (w ramach
ubezpieczonego zawodu albo poza jego zakresem) na morzu, pod
wodą, pod ziemią, na wysokości powyżej 2 metrów nad poziomem
gruntu na zewnątrz budynku, w służbach ratowniczych albo w
charakterze załogi statku powietrznego



Świadczenia dla osieroconych dzieci

Dziennego świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu

Chorób lub schorzeń, które w okresie 36 miesięcy przed zawarciem
Umowy ubezpieczenia zostały rozpoznane u ubezpieczonego lub
były przedmiotem porady medycznej lub leczenia pod nadzorem
lekarza w związku z objawami występującymi u Ubezpieczonego

umyślnie

popełnionego

lub

usiłowania

jego

Pozostawania pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5
promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo
innych substancji farmakologicznych o podobny działaniu, chyba że
zostały one zażyte zgodnie z zaleceniami lekarza, niebędącego
osobą spokrewnioną z Ubezpieczonym, jego powinowatym, ani
osobą spokrewnioną lub powinowatą z takimi osobami



Służby w formacjach zbrojnych albo zaangażowania lub udziału w
działaniach sił zbrojnych lub ich operacjach




Ciąży lub porodu
Czynnego udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów
mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w tym również treningi
do wyścigów lub rajdów

✓

Zwrotu kosztów zakupu środków pomocniczych i
ortopedycznych

✓

Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego
wypadku




Sportów uprawianych zawodowo lub zarobkowo

✓

Czasowej częściowej niezdolności do wykonywania
ubezpieczonego zawodu



Aktów terrorystycznych pociągających za sobą użycie, zamysł
użycia lub groźbę użycia jakiejkolwiek broni nuklearnej, urządzenia
lub środka chemicznego albo biologicznego



Reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego lub skażenia
radioaktywnego



Depresji, neurozy, psychoneurozy, psychopatii lub psychozy,
stanów lękowych, stresu, przemęczenia, chorób umysłowych lub
rozstroju emocjonalnego jakiegokolwiek typu.



Wojny

Niektórych niebezpiecznych
Ubezpieczonego

aktywności

uprawianych

1

przez

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?







Wiek ubezpieczonego: minimum 18 lat, maksymalnie 65 lat






Okres świadczeń maksymalnie 60 miesięcy




Świadczenie miesięczne nie może przekroczyć 65% kwoty stanowiącej 1/12 ubezpieczonego przychodu z okresu ostatnich 12 miesięcy

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wysokości najwyższej sumy ubezpieczenia spośród sum wskazanych w polisie
Trwała całkowita niezdolność powstała w okresie 5 lat od nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania
Ubezpieczony rozlicza podatki w Polsce
Wypłata należnego świadczenia po upływie okresu oczekiwania (minimalny okres oczekiwania dla osób zatrudnionych na umowę o pracę: 180
dni)

Ochrona obejmuje przychód wygenerowany osobiście przez Ubezpieczonego
Nieszczęśliwy wypadek lub zachorowanie miały miejsce w okresie ubezpieczenia i istnieją przez cały okres oczekiwania
Ubezpieczony nie zatrudnia innych osób, chyba, że osoba zatrudniona nie przejmuje obowiązków Ubezpieczonego w przypadku jego
niezdolności do pracy oraz nie generuje przychodu na rzecz Ubezpieczonego

Suma ubezpieczenia i maksymalne świadczenie jednorazowe nie mogą przekroczyć 10-krotności ubezpieczonego przychodu z ostatnich 12
miesięcy

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

-

Podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy
ubezpieczenia

-

Zapłata składki ubezpieczeniowej

-

Wskazanie świadczenia, z którego Ubezpieczony chce skorzystać w związku ze zgłoszeniem roszczenia

-

Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody

Niezwłoczne zgłaszanie zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia
Niezwłoczne poinformowania o zajściu zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela oraz oddanie się pod opiekę
lekarską
Powstrzymywanie się od wykonywania ubezpieczonego zawodu w okresie świadczeń oraz osiągania jakichkolwiek kwot ubezpieczonego
przychodu

Jak i kiedy należy opłacić składki?
Składka może być opłacona jednorazowo albo w 2, 4 lub 12 równych ratach. Termin zapłaty składki lub pierwszej raty składki określa umowa
ubezpieczenia. Płatność kolejnych rat składki przedstawiona jest w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy ubezpieczenia.
Za zapłatę składki lub jej raty uznaje się zapłatę pełnej kwoty składki lub jej raty ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: z dniem wskazanym, jako koniec okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub w
przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
Ubezpieczyciela w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

Jak rozwiązać umowę?
Osoba fizyczna ma możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przedsiębiorca w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. Wypowiedzenie umowy jest możliwe w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym.
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