KARTA PRODUKTU
UBEZPIECZENIE LEADENHALL SPORT
(Karta produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części umowy)

Umowę ubezpieczenia określa Polisa, Wniosek, warunki ubezpieczenia o symbolu wskazanym w Polisie oraz jakiekolwiek
inne dokumenty ubezpieczenia oraz wszystkie załączniki i aneksy do tych dokumentów.

Ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia zawarta z underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz Lloyd ‘s, Lime Street 1,
Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania.
Lloyd’s jest zrzeszeniem członków utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem w ramach
umowy są członkowie syndykatów Lloyd’s wskazanych na polisie.

Pełnomocnik reprezentujący
Ubezpieczyciela w zakresie
umowy ubezpieczenia

Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s Coverholder, Ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.
Leadenhall Polska S.A. działa w Polsce jako Lloyd’s Coverholder i jest przedstawicielem Ubezpieczyciela
w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia
kierowane do Ubezpieczyciela w związku z Umową ubezpieczenia należy przesyłać listem poleconym
lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres: Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42,
02-672 Warszawa.

Klient docelowy

Zakres ubezpieczenia
/ opis świadczeń

Sportowcy zawodowo uprawiający następujące dyscypliny sportu:

§
§
§

Warunki ubezpieczenia

§

piłka nożna

§

piłka siatkowa

§

piłka ręczna

§

piłka koszykowa

§

sport żużlowy

§

kolarstwo

§

fitness

§

lekkoatletyka
biegi: sprinty (biegi krótkie), biegi średnie, biegi długie, biegi przez płotki
rzuty: pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem
skoki: skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce
wieloboje: triathlon, pięciobój nowoczesny

§

wybrane sztuki walki:
yoga, tai chi (taijiquan), banguzahng, yin fu, kyodo (japońskie łucznictwo), wing chun,
wushu/gungfu, xingyiquan, aikido, busihidokan, capoeira, daito ryu aiki-jujustu, hapkido, hwa rang
do, judo, jujutsu, karate, kendo, kempo (ryukyu), krav maga, ross, sambo,
tae kwon do

Ryzyko utraty dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do zawodowego uprawiania sportu
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
Ryzyko utraty dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do zawodowego uprawiania
sportu spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
Ryzyko śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgodnie z załączonymi Warunkami Ubezpieczenia
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Najistotniejsze warunki
ubezpieczenia

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
pozostawanie przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila
lub pod wpływem narkotyków
stany zwyrodnieniowe w tym, lecz nie ograniczając do: zapalnie kości lub stawów, zużycie lub
jakiekolwiek inne artretyczne zmiany zwyrodnieniowe, w tym w szczególności dotyczące stawów,
kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł,
stan chorobowy niezależnie od tego czy został zdiagnozowany, czy też nie, z powodu którego
Ubezpieczony zasięgał porady lekarskiej, był diagnozowany, leczony lub konsultowany przez lekarza
lub który powodował objawy o których Ubezpieczony zdawał sobie lub powinien zdawać sobie
sprawę̨ w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia, lub z powodu którego Ubezpieczony był leczony
w ciągu ostatnich 5 lat przed początkiem Okresu ubezpieczenia,
utrata dochodu osiąganego z jakiegokolwiek innego tytułu aniżeli Zawodowe uprawianie sportu,
śmierć spowodowana przez chorobę.

§
§

§

§
§

DEFINICJE
Zawodowe uprawienie sportu oznacza uprawianie przez Ubezpieczonego dyscypliny sportu
wskazanej w Polisie, z tytułu którego Ubezpieczony otrzymuje na jakiejkolwiek podstawie prawnej
dochód.
Dochód roczny oznacza łączny udokumentowany dochód brutto przed opodatkowaniem w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu Zawodowego
uprawiania sportu przez Ubezpieczonego za okres dwunastu miesięcy bezpośrednio
poprzedzających zawarcie Umowy ubezpieczenia.
Dochód miesięczny oznacza 1/12 Dochodu rocznego.
Całkowita trwała niezdolność oznacza całkowitą trwałą niezdolność Ubezpieczonego do
Zawodowego uprawiania sportu, która to niezdolność wystąpi w okresie dwunastu miesięcy od
daty Nieszczęśliwego wypadku lub od daty ujawnienia się Choroby, utrzymuje się nieprzerwanie
przez dwanaście miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań poprawy.
Całkowita okresowa niezdolność oznacza całkowitą okresową niezdolność Ubezpieczonego do
Zawodowego uprawiania sportu, która w świetle istniejącej wiedzy medycznej pozostawia nadzieję
na odzyskanie tej zdolności.

§

§

§
§

§

Wiek wstępu

min. 18 lat

Weryfikacja stanu zdrowia
przed zawarciem umowy

Obowiązkowa ankieta medyczna, Ubezpieczyciel zastrzega możliwość skierowania wnioskodawcy na
badania medyczne przed podjęciem decyzji o przedstawieniu oferty ubezpieczenia.

Okres na jaki zawierana jest
umowa

1 rok

Składka za ubezpieczenie

zgodnie z przedstawioną ofertą

Inne koszty związane
z zawarciem ubezpieczenia

Brak

Termin zapłaty składki

Jednorazowo w dniu wskazanym w polisie

Termin odstąpienia od umowy
ubezpieczenia

Język zawarcia umowy

7 dni dla przedsiębiorców; 30 dni dla osób fizycznych
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia

Język polski
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Zgłaszanie szkód

Pisemnie na adres:
Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s Coverholder
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
E-mail: claims@leadenhall.pl

Miejsce, forma, termin
rozpatrzenia i sposób
powiadomienia o rozpatrzeniu
reklamacji

Reklamacje należy składać pisemnie na adres:
Leadenhall Polska S.A., Lloyd ‘s Coverholder
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty
zgłoszenia.

Właściwość sądowa
w sytuacji sporów z umowy
ubezpieczenia

Polski sąd powszechny wg miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
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