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Ubezpieczenie następstw nieszczęś!iwych wypadków

OPTIMA SPORT
WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie OgÓ|nych Warunków
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTlMA SPORl zatwierdzonych uchwałą Zarządu WlENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015 r,

Kontynuacja

coR120064

Okres ubezpieczenia:

Od 01.01.2021 do 31.12.2O21

Ubezpieczający:

Zachodniopomorska Federacja Sportu
Al. Wojska Polskiego 246,71-346 Szczecin
REGON: 81 1 1 35353, NlP: 852224O21O

Ubezpieczony:

_

zawodnicy ( kategoria młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec)
biorący udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach
sportowych określonych w regulaminach Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- trenerzy, sędziowie i lekarze sportowi, instruktorzy, ratownicy, masażyści
i organizatorzy zawodów sportowych zrzeszeni w Zachodniopomorskiej
Federacji Sportu (ZFS), Zachodniopomorskich Związkach Spońowych (ZZ5),
Zachodniopomorskim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych

(ZZLZS), Akademicki Związek Sportowy Organizacji Środowiskowej w

Szczecinie (AZSOŚ), Wojewódzkim Zrzeszeniu Sportowym ,,START"

(WZS"START"), Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym (WSZS) orazna
przez nie orga nizowanych
i m prezach sportowo- rekreacyjnych
Forma ubezpieczenia:

Grupowa, bezimienna
Warunkiem ubezpieczenia w formie grupowej bezimieąnej jest ubezpieczenie
wszystkich

Dyscyplina sportu:

U

bezpieczo nych wymienionych powyżej

dyscypliny sportowe określone w regulaminach Ministerstwa Sportu

i

Turystyki
Zakres ubezpieczenia:

następstwa nieszczęśliwych wypadkóŃ powstałych w okresie odpowiedzialności
Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group, na terytorium RP.

Nieszczęśliwymwypadkiem są również urazy spowodowane wysiłkiem własnego

ciała, w tym urazy krążków międzykręgowych kręgosłupa. Ochroną
są równiez następstwa krwotoku śródczaszkowego,

ubezpieczeniową objęte

zawału serca, zakrzepu zatoru płucnego, zakrzepowego udaru mózgu.

Ochrona ubezpieczeniowa

w zakresie ograniczonym

obejmuje następstwa

nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportów tj,
uczestnictwa w z9rupowaniach, treningach, konsultacjach, szkoleniach i zawodach

oraz wykonywania czynnościzawodowych przez trenerów,
instruktorów, sędziów, lekarzy sportowych, ratowników, masazystów oraz podczas
drogi licząc od momentu wejścia do środka transportu o ile wyjazd jest grupowy,
zorganizowany i pod nadzorem trenerów.
sportowych

U

bezpieczenie obejmuje nastę pujące świadczenia podstawowe:

WlENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group,
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,
tel.: +48 22 469 69 69; e-mail: kontakt@wiener.pl; wiener.pl.

SEd Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie, Wydział Xlll Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 00000 33BB2; Kapitał zakładowy:
REGON: 01 0594552.
1 10 382 876 zł wpłacony w całości;NlP: 5240302393;

świadczeniez tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego

1)

następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku
na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia;

świadczenie z tytułu śmierciubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości

2)

1

00% su my

u

bezpieczenia następstw nieszczęśl iwych wypad ków;

świadczenie z tytułu złamania kości,oparzenia, odmrożenia,
wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości1% sumy ubezpieczenia

3)

następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony
dla danego urazu, nie więcej jednak niż10O% tej sumy ubezpieczenia;
4)

zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do
wysokości30% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na

jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jezeli ich
zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza
o
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a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z
innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;
5)

zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia

zawodowego

inwalidów w wysokości do 3O% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie od powiedzia l ności,
6)

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w

wysokości 5% wypłaconego świadczeniana jedno

i

wszystkie zdarzenia

powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na
skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokościpowyzej 5Ooń, o ile przysługuje mu prawo
do wypłaty świadczenia z tego tytułu.

Suma ubezpieczenia (NNW):

5.000.00 zł na osobę

(nr ser.140018001)

Rozszerzenia dodatkowe:

zł

Składka za osobę:

2-8O

Liczba Ubezpieczonych:

10.000 osób

Składka łącznaz

28.0O0,0O zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych i 00/100)

Sposób płatnościskładki:

Składka płatna w 2 ratach przelewem;

l rata składkiw wysokości 14.000,00 zł płatna do dnia 15.03.2021
ll rata składki w wysokości 14.000,00 zł płatna do dnia 16.06.2021

Numer rachunku bankowego:
postanowienia dodatkowe:

31 1240 6960,ł539 0315 1817 774?.

W 'razie zaistnienia zdarzenia

Ubezpieczający zobowiązany

jest

do

poświadczenia,ze poszkodowany był objęty ochroną ubezpieczeniową w dniu

WlENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spólka Akcyjna Vienna lnsurance Group.
ul, Wołoska 22A, 02-575 Warszawa,
tel.: +48 ż2 469 69 69; e-mail: kontakt@wiener.pl; wiener.pl.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Xlll Gospodarczy
KĄowego Rejestru Sądowego; KR§ 00000 33882; Kapitał zakładowy:
1 10 382 876 zł wpłacony w całości;NlP: 5240302393;
RE6ON: 01 0594552,

zaistnienia zdarzenia

i ze do zdarzenia doszło podczas uprawiania sportów

tj.

uczestnictwa w z9rupowaniach, treningach, konsultacjach, szkoleniach i zawodach
sportowych oraz wykonywania czynności zawodowych przez trenerów,
instruktorów, sędziów, lekarzy spor,towych, ratowników, masażystów oraz podczas
drogi licząc od momentu wejścia do środka transportu o ile wyjazd jest grupowy,
zorganizowany i pod nadzorem trenerów.
Ubezpieczający zobligowany jest do potwierdzenia zdarzenia, jak równiez
przekazania Ubezpieczycielowi wszelkich znanych mu okoliczności pozwalających
na rozpatrzenie roszczeń zarówno co do zasadyjak tez zakresu.

Agregat na umowie:

Górny limit na odszkodowania z polisy wynosi 2.500.000 zł.

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTlMA
SPORT, zatwierdzone uchwałą Zarządu Wiener TU S.A Vienna lnsurance Group nr
171/15 z dnia 22 grudnia 201 5r

OświadczenieUbezpieczającego:
OŚwiadczam, iż finansuje w całościkoszt składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych i że niezwłocznie od daty zawarcia umowy
przekażę Ubezpieczonym Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane w polisie.
Potwierdzam, iżprzed zawarciem umoĘ/ ubezpieczenia otrzymałem izapoznałem się z treściąOgólnych Warunków Ubezpieczenia
mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia, której zawarcie potwierdzone jest niniejszą polisą.
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Katowice

nr Agenta / pośrednika
Miejscowość, data,
czyteIny podpis i pieczęć Ubezpieczającego

Pieczęć firmowa
Przedstawiciela Wiener TU S.A
Vienna lnsurance Group
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Federacja

Katowice, dnia 4 stycznia 2021r.

71-3Ę Szczecin

rei./fax 91 43%95-16, 91 439 -55-17

WlENER Towarzystwo Ubezpie€zeń
ui. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,

Spółka Akcyjna Vienna lnsurańce Group,

tel.: +48 22 469 69 69; e-mail: kontakt@Wiener.pl;

wiener.pl.

Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie, Wydział Xlll Gospodarczy
KĄowego Rejestru Sądowego; KRS 00000 33882; Kapitał zakładowy:
1 10 382 876 zł wpłacony w całości;NlP: 5240302393; REGON:010594552,

