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Polisa Leadenhall  od utraty dochodu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby 

Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność . Wymaga odwagi bo niesie ryzyko. Podczas 

niezdolności do pracy, beż świadczeń z ZUS-u przedsiębiorca pozbawiony jest przychodów , choć nadal 

musi pokrywać koszty stałe . 

Ubezpiecz dochód od utraty w Lloyd’s to : 

• Wypłata miesięczna utraconego dochodu – w przypadku okresowej niezdolności do pracy w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (brak ograniczającego katalogu chorób) od 1.000   

lecz nie więcej niż max 65% średniomiesięcznych przychodów brutto z ostatnich 12 m-cy w 

zawodzie wskazanym w polisie 

Przykładowe składki miesięcznie 

Miesięczne świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy 

Wiek 5.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 

30 lat 83 165 248 

40 lat 92 183 275 

50 lat 114 229 343 

Uwaga: składka obliczona dla II klasy ryzyka zawodowego. 

• tak długo jak trzeba – świadczenie miesięczne płatne od 15 dnia po wypadku , od 22 po 

chorobie ,od 180 dnia osoby na etacie -  nawet do 60 m-cy  - dzięki temu , że wypłata następuje 

na podstawie dokumentów medycznych a nie decyzji ZUS, 

• całkowita trwała niezdolność do pracy w konkretnie wskazanym zawodzie zarówno w wyniku 

NW jak i choroby  ( do 5 mln zł) 

 

 



 

Przykładowe składki miesięcznie 

Miesięczne świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy +trwała niezdolność do pracy 

Wiek 
5.000 zł (okresowa ) + 

500.000 (trwała) 

10.000 zł (okresowa)+ 

500.000 (trwała) 

15.000 zł(okresowa)+ 

500.000 (trwała) 

30 lat 172 255 338 

40 lat 181 273 364 

50 lat 204 318 433 

Uwaga: składka obliczona dla II klasy ryzyka zawodowego. 

• możliwość wykupienia dodatkowych opcji ryzyka HIV,  konsekwencji uprawiania ryzykownych 

sportów; za pobyt w szpitalu itd. 

Przykład I:  

Programista, 40 lat.            . 

W wyniku upadku doznała złamań kości śródręcza. Seria zabiegów chirurgicznych i proces rehabilitacji 

powoduje ok 9 – miesięczną przerwę w pracy.   

Ubezpieczenie Lloyd’s od utraty dochodu w wyniku wypadku i choroby : 

Gwarancja wypłaty 10 000 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy  

Składka roczna 2 090 (płatność jednorazowa)  

Klienta regularnie / miesięcznie otrzymywała 10 000 zł , co dało razem wypłaty ok. 90 000 zł.  

Przykład II: 

Chirurg, 40 lat.            . 

Doznał wypadku komunikacyjnego w wyniku , którego po długim okresie leczenia i rekonwalescencji ma 

niesprawną rękę .   

Ubezpieczenie Lloyd’s od utraty dochodu w wyniku wypadku i choroby : 

Gwarancja wypłaty 10 000 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy . 

Ubezpieczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie wpisanym w polisie w wys. 500.000 

tpln  

Składka roczna 3 230 (płatność jednorazowa)  

Klienta regularnie / miesięcznie otrzymywała przez 12 m-cy po 10 000 zł .  

Po 12-tu m-cach z uwagi na trwałą i nieodwracalną niesprawność ręki nastąpiła wypłata jednorazowo z 

tytułu trwałej niezdolności do pracy w zawodzie chirurga .   

Klient otrzymał razem wypłaty 500.000 tyś  

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Program ubezpieczenia od utraty 

dochodu  został opracowany przez Leadenhall Polska S.A. (www.leadenhall.pl), działającą jako Lloyd’s Coverholder 

zarejestrowany pod numerem 109930CTM. Dystrybucja ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem niezależnych 

partnerów ubezpieczeniowych.  

 


