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Szanowni Państwo !  

 

Krajowe Zrzeszenie LZS uprzejmie informuje, że na rok 2019 w zakresie 

ubezpieczenia NNW wynegocjowana została oferta w PZU S.A.  

Zawarto polisę ubezpieczeniową NNW na 2019 rok z PZU SA – umowa zbiorowa 

bezimienna nr 1036316625 dla członków Zrzeszenia LZS.  

 

Analogicznie jak w roku ubiegłym zakres ochrony obejmuje świadczenia 

podstawowe tj.: 

 Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku –  100% sumy ubezpieczenia 

 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego 
wypadku –  1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku  

 Usługi Assistance – zakres podstawowy 

 Czas ochrony ograniczony do  treningów, zawodów, zgrupowań itp. oraz 
droga do i z  

Dodatkowo oferta została rozszerzona o:  

 Podwyższoną sumę ubezpieczenia NNW  do 10  000 zł  

 Zwrot kosztów leczenia do wysokości 1 000 zł,   

 Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 2 000 zł  

 Dietę szpitalną – wysokość za 1 dzień 100 zł  

 

 

 

 



Wypadek ubezpieczeniowy  rozumiany jest jako nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, 

omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawał serca, krwotok 

śródczaszkowy, sepsę, chorobę tropikaln ą, nowotwór złośliwy oraz chorobę układu 

mięśniowo – szkieletowego. 

 

W zakresie ubezpieczenia OC –  podpisano polisę seria K nr 09170026 w InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i posiadanego mienia.  

 

Ochroną ubezpieczeniową objęci będą:  

 Krajowe Zrzeszenie LZS  

 Jednostki organizacyjne Zrzeszenia LZS,  Kluby zrzeszone w LZS, inne jednostki KZ LZS   

 Trenerzy ,  sportowcy,  zawodnicy członkowie  klubów zrzeszonych w KZ  LZS i KZ LZS 

 Ubezpieczeniem objęta będzie działalność w zakresie upowszechniania sportu, 
rekreacji i turystyki, organizacja imprez nie podlegających ubezpieczeniu OC, szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży , działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań 
sportowych. 

 Zakres terytorialny : RP 

 Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody  : 

 W związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
organizatora imprez masowych, 

 W nieruchomościach i ruchomościach użytkowanych przez osoby objęte 
ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego tytułu 
prawnego, 

 Podczas podróży służbowych Pracowników ubezpieczającego/Ubezpieczonego z 
wyjątkiem wypadków zaistniałych na terytorium USA, Kanady lub ich posiadłości 

 Wskutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
pozostałych urządzeń i instalacji. 

 Wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem z zachowaniem 
prawa regresu do Podwykonawcy. 

 Wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego. 

Zakres został dodatkowo rozszerzony o OC zawodową trenera z podlimitem 150 000 zł na 
jedno zdarzenie, odpowiedzialność cywilną wzajemną obejmującą ochroną szkody 
rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem 
oraz koszty odtworzenia dokumentów, akt (podlimit 50 000 zł). 

 

        Z poważaniem 

       Krajowe Zrzeszenie LZS 


