
 

 
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia Leadenhall Life zawarte są w warunkach terminowego ubezpieczenia na życie 
oznaczonych symbolem LW035/L/2.  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Leadenhall Life, terminowe ubezpieczenie na życie jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie (Dział I, grupa 1). 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  
Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

 śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. 
  

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na 
dobę. 

  

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do: 
• weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o 

ubezpieczenie i jego podpisanie, 
• opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie, 
• w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji 

jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez 
ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do 
dokumentacji medycznej. 

  

 
Jak i kiedy należy opłacać składkę? 
Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy 
wskazany w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia 
(jeżeli została przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule 
przelewu należy wpisać numer polisy. Nieopłacenie składki lub 
jej pierwszej raty w terminie w sposób polisie spowodowuje, że 
nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

  

 
Jak rozwiązać umowę? 
Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym 
oraz do zwrotu składki za niewykorzystaną część okresu 
ubezpieczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy 
przesłać listem poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem 
odbioru na adres: Leadenhall Insurance S.A., ul. Domaniewska 
42, 02-672 Warszawa 

  

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?  

 śmierci, jeżeli nastąpiła wskutek 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 
konieczności lub obrony koniecznej. 

 śmierci wskutek usiłowania lub popełnienia przez 
Ubezpieczonego przestępstwa, 

 śmierci wskutek samobójstwa ubezpieczonego 
popełnionego przed upływem 2 lat od zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

  

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 limit kwotowy (suma ubezpieczenia), 
 okres ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa jest 

ograniczona do śmierci, która nastąpiła w okresie 
ubezpieczenia, 

 ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
okoliczności, o które pytał we Wniosku lub innych pismach 
przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, które to 
okoliczności zostały zatajone lub podane nieprawdziwie. 
Jeżeli do zatajenia okoliczności lub podania nieprawdziwych 
informacji doszło na skutek winy umyślnej, w razie 
wątpliwości przyjmuje się, że śmierć jest skutkiem tych 
nieprawdziwych lub zatajonych okoliczności. Ograniczenie 
to nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego 
nastąpi po upływie 3 lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia. 

  

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem 
okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem 
terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty) i pod 
warunkiem dostarczania prawidłowo podpisanego wniosku. 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 
• z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, 
• z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 

ubezpieczającego. 
 

Leadenhall Life 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Squarelife Insurance AG, Landstrasse 33, 9491 Ruggel, Lichtenstein  
Produkt: Terminowe ubezpieczenie na życie 


