
 
LLOYD’S, Leadenhall Polska i MGZ Gama mają przyjemność przedstawić  

ofertę nowoczesnych ubezpieczeń jeździeckich NNW Riders Casco 
 
 
Uprawnieni  

Jeźdźcy sportowi posiadający lub ubiegający się o licencję 
sportową PZJ/OZJ, posiadacze wszystkich licencji PZJ/OZJ,  
jeźdźcy rekreacyjni, pracownicy hodowli i jeździectwa  

Ochrona obejmuje  skutki nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata 
podczas jakiejkolwiek formy jazdy konnej (z wyłączeniem 
wyścigów), podczas czynności związanych z obsługą konia 
oraz czynności służbowych związanych z hodowlą i 
jeździectwem.  

a) śmierć  
 

Wypłata 100 % sumy ubezpieczenia  

b) trwały uszczerbek  
na zdrowiu  

Wypłata w ustalonym % od sumy ubezpieczenia  

c) złamania  Suma ubezpieczenia wynosi 5% sumy ubezpieczenia dla 
śmierci , wypłata wg tabeli złamań  

d) szpital i rekonwalescencja  Świadczenie dzienne : 100 zł za dobę pobytu w szpitalu lub 
rekonwalescencji w domu, do 180 dni  

e) utrata przytomności  Świadczenie tygodniowe : 250 zł za każdy tydzień 
pozostawania w stanie braku przytomności do 104 tygodni  

f) przystosowanie do życia w 
niepełnosprawności  

Zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych na 
przystosowanie domu, samochodu, zakupu wózka, protez 
itp., do 10.000 zł  

Okres ubezpieczenia  
 

12 miesięcy  

Suma ubezpieczenia  Do wyboru: od 50.000 zł do 500.000 zł ze skokiem co 50.000 
zł  

Cena ubezpieczenia  
Licencja PZJ/OZJ  

86 zł za każde 50.000 zł sumy ubezpieczenia – obejmuje 
wszystkie świadczenia a - f . Ubezpieczenie można wykupić 
przed uzyskaniem licencji  sportowej PZJ/OZJ.  

Cena ubezpieczenia  
Złota Odznaka PZJ  

95 zł za każde 50.000 zł sumy ubezpieczenia – obejmuje 
wszystkie świadczenia a – f  

Cena ubezpieczenia  
Srebrna Odznaka PZJ  

100 zł za każde 50.000 zł sumy ubezpieczenia – obejmuje 
wszystkie świadczenia a – f  

Cena ubezpieczenia  
Brązowa Odznaka PZJ  

105 zł za każde 50.000 zł sumy ubezpieczenia – obejmuje 
wszystkie świadczenia a – f  

Cena ubezpieczenia  
Odznaka „Jeżdżę Konno”  

115 zł za każde 50.000 zł sumy ubezpieczenia – obejmuje 
wszystkie świadczenia a – f  

Cena ubezpieczenia  
bez odznak i licencji 

140 zł za każde 50.000 zł sumy ubezpieczenia – obejmuje 
wszystkie świadczenia a – f  



 
Ubezpieczenie dostępne „ON LINE”  
 
Ubezpieczenie jest dostępne ON LINE poprzez stronę www.mgzgama.pl  i  www.polishprestige.pl . 
Ubezpieczenie może zawrzeć: osoba pełnoletnia osobiście, opiekun prawny w przypadku 
niepełnoletnich, firma lub klub. Polisę można pobrać prosto z systemu . Będzie ona ważna po 
opłaceniu składki na konto operatora systemu firmy Leadenhall Polska. Konto to jest wskazane w 
polisie.  
 
Pomoc MGZ Gama  
Gdyby potrzebna była jakakolwiek pomoc prosimy o kontakt z MGZ Gama: tel. 22 723 32 97, e-mail 
mg@mgzgama.pl.  
 
Możemy również wystawiać polisy w naszym biurze, do tego potrzebna jest informacja, która można 
przekazać telefonicznie, albo pocztą elektroniczną:  
 
Kto będzie Ubezpieczony:  
Imię, Nazwisko, adres (z kodem pocztowym), PESEL, prawo czy lewo ręczny, suma ubezpieczenia  
 
Kto będzie Ubezpieczającym:  
Osoba pełnoletnia może być również ubezpieczającym, w przypadku osób niepełnoletnich 
ubezpieczającym musi być rodzic lub inny opiekun prawny  
Imię, Nazwisko, adres (z kodem pocztowym), PESEL,  
Ubezpieczającym może być też firma:  
Nazwa, adres ( z kodem pocztowym), REGON  
 
Adres e-mail, na który przyjdzie link do polisy w PDF-ie. Polisa w PDF jest ważnym dokumentem 
ubezpieczenia z podpisem i kodem kreskowym. Będzie aktywna po opłaceniu składki.  
 
Telefon komórkowy, na który przyjdzie hasło do otwarcia linku z polisą. 
 
Kto będzie uposażonym:  
To znaczy kto ma otrzymać odszkodowanie w przypadku śmierci Ubezpieczonego:  
Imię, Nazwisko, stopień pokrewieństwa  
 
Likwidacja szkód  
Likwidacją szkód zajmuje się zewnętrzna wyspecjalizowana firma Van Ameyde. W razie powstania 
szkody prosimy o przysłanie maila na adres claims@leadenhall.pl z podaniem numeru polisy, Imienia 
i Nazwiska osoby poszkodowanej, daty powstania i charakteru szkody. Informacja ta zostanie 
przekazana do firmy Van Ameyde, która skontaktuje się bezpośrednio z poszkodowanym.  
 
Życzymy wszystkim sukcesów sportowych, bezpiecznej jazdy przy skorzystaniu z tej naszym zdaniem 
najlepszej ochrony, opracowanej dla potrzeb polskiego jeździectwa.  
 

Marek Grzybowski, Prezes MGZ Gama sp. z o.o. 
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