
 

 
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia zawarte są w warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Riders Casco 
oznaczonych symbolem LW011/PA/1/PZJ/5. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Riders Casco jest indywidualnym ubezpieczeniem osobowym (Dział II, grupa 1). 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  
Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia 
może być następstwo nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło 
w trakcie jazdy konnej, podczas czynności związanych z obsługą konia 
oraz w trakcie wykonywania czynności zawodowych objętych licencją 
PZJ/OZ takie jak: 
 śmierć w wyniku takiego nieszczęśliwego wypadku, 
 trwały uszczerbek na zdrowiu, 
 złamanie kości, 
 utrata przytomności, 
 pobyt w szpitalu oraz rekonwalescencja w domu, 
 przystosowanie do życia w niepełnosprawności. 
Sumy ubezpieczenia są każdorazowo wskazane w Polisie. 

  

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

z zastrzeżeniem ograniczenia do jazdy konnej, czynności 
związanych z obsługą konia oraz czynności zawodowych objętych 
licencją PZJ/OZJ. 

  

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do: 
 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.  

  

 

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). 

 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 
• z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, 
• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia. 
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia. 

  

 
Jak rozwiązać umowę? 
 Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć 

miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie trzydziestu dni, a w przypadku, gdy 
ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie siedmiu dni, od dnia 
zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie 
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, 
w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy przesłać listem 
poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres: 
Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa 

 Konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość, 
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając 
oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 
lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 
ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 
oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od 
umowy ubezpieczenia konsument zobowiązany jest do poniesienia 
kosztu składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej. 

  

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony 
w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń, 

 Ochrona ograniczona jest do następstw nieszczęśliwych 
wypadków, do którego doszło trakcie jazdy konnej, podczas 
czynności związanych z obsługą konia oraz w trakcie wykonywania 
czynności zawodowych objętych licencją PZJ/OZ w okresie 
ubezpieczenia wskazanym na polisie. 

 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków środka 
transportu, którym ubezpieczony podróżuje do i z miejsca 
wykonywania czynności zawodowych objętych licencją PZJ/OZJ. 

 W konsekwencji jednego nieszczęśliwego wypadku przysługuje 
wyłącznie jedno spośród świadczeń́ objętych Umową 
ubezpieczenia i potwierdzonych w punktach A i B tj. z tytułu 
śmierci albo z tytułu trwałych uszczerbków na zdrowiu 

  

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 Ubezpieczyciel nie odpowiada za celowe narażenie się 

ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za 
wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia), 

 służba w formacjach zbrojnych albo zaangażowanie lub udział 
ubezpieczonego w działaniach sił zbrojnych lub ich operacjach,  

 samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan 
niepoczytalności ubezpieczonego,  

 przestępstwa umyślnie popełnione przez ubezpieczonego lub 
usiłowanie jego popełnienia, 

 pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu 
w stężeniu wyższym niż ̇0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, 
środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych 
o podobnym działaniu, chyba że zostały one zażyte zgodnie 
z zaleceniami uprawnionego lekarza, niebędącego członkiem 
rodziny 

 choroba, uszkodzenie ciała lub związany z nimi stan fizyczny 
ubezpieczonego, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia były 
przedmiotem porady medycznej lub leczenia pod nadzorem 
lekarza,  

 roszczenia związane z ciążą lub porodem,  
 choroby weneryczne lub nabyty Zespół Braku Odporności (AIDS), 

zespół pochodnego AIDS (ARC), zakażenie ludzkim wirusem braku 
odporności (HIV) ubezpieczonego, niezależnie od sposobu, w jaki 
zostały one nabyte lub jak inaczej mogą ̨zostać ́nazwane,  

 jazda konna w ramach wyścigów, niezależnie od ich rodzaju, w tym 
również ̇treningi do wyścigów oraz jazdy na torach wyścigowych,  

 jazda na koniu, któremu podano środki zabronione przepisami 
Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). 
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