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Dodatkowe informacje 

 LEADENHALL MEDICARE - Ubezpieczenie od utraty dochodu w następstwie 
nieszczęśliwych wypadków i chorób dla personelu medycznego 
 
Lloyd's Insurance Company S.A.  
 
Przedstawicielem ubezpieczyciela we wszelkich sprawach związanych z zawartą umową 
ubezpieczenia (szkody, reklamacje itp.) jest Leadenhall Insurance S.A., Lloyd’s coverholder działający 
na podstawie pełnomocnictwa numer B1511170002KG (Delegated Authority Number) 
 
Osoba wykonująca zawód w służbie zdrowia (z wyłączeniem lekarzy) 
 
Przedstawiciel personelu medycznego np. Pielęgniarka, Ratownik medyczny, Fizjoterapeuta, 
Psycholog – pracujący na kontrakcie / własnej działalności gospodarczej 
 
12 miesięcy z opcją wznowienia na kolejne okresy 
 

Świadczenie 

E 

Całkowita okresowa niezdolność do pracy w zawodzie wskutek nieszczęśliwego wypadku 
(świadczenie przysługuje osobom do 65 roku życia) 

 
Okres wyczekiwania min. 14 dni  

Okres odszkodowawczy 24 miesiące 

F 

Całkowita okresowa niezdolność do pracy w zawodzie wskutek choroby 
(świadczenie przysługuje osobom do 65 roku życia) 

 
Okres wyczekiwania min. 21 dni  

Okres odszkodowawczy 24 miesiące 
 

Wiek 
(w latach) 

Wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu całkowitej okresowej (utrata dochodu) 
niezdolności do pracy 

nie więcej niż 65% średniego miesięcznego przychodu 
 3 000,00 zł 6 000,00 zł 9 000,00 zł 

 Wysokość składki rocznej przy założeniu płatności w IV ratach 

35 570,00 zł 1 130,00 zł 1 700,00 zł 
40 600,00 zł 1 210,00 zł 1 810,00 zł 
45 660,00 zł 1 320,00 zł 1 980,00 zł 
50 750,00 zł 1 510,00 zł 2 260,00 zł 
55 900,00 zł 1 800,00 zł 2 690,00 zł 
60 1 130,00 zł 2 260,00 zł 3 390,00 zł 
64 1 410,00 zł 2 820,00 zł 4 220,00 zł 

 
Ryzyka aktywnego 
życia 

Ochroną nie są objęte żadne ryzyka aktywnego życia wskazane w § 9 
Warunków Ubezpieczenia Leadenhall Medicare LW032_PA_3_MEC 

Zakres terytorialny Cały świat, 24h na dobę 
* Niniejsze wysokości składek nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. W przypadku płatności jednorazowej możliwość uzyskania 
5% rabatu. 

Dodatkowy zakres Zakres ubezpieczenia od utraty dochodu może zostać rozszerzony o 
następujące ryzyka: 
• Całkowitą trwałą (dożywotnią) niezdolność do pracy w 

wykonywanym zawodzie medycznym w wyniku wypadku lub 
choroby 

• Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
• Inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 

 


