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POLISA KORPORACYJNA NR COR220666

oryginał/kopia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OPTIMA SPORT
WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków OPTIMA SPORT, zatwierdzonych uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group S.A. nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Kontynuacja umowy:

COR155156

Okres ubezpieczenia:

od 01.09.2021 do 31.08.2022

Ubezpieczający:

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Koszykówki We Władysławowie
84 - 120 Władysławowo, Ul. Żeromskiego 52
REGON: 360698480 NIP: 587 16 82 904;

Ubezpieczony:

Uczniowie (zawodnicy) Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego
PZKosz we Władysławowie – 21 osób
Sztab szkoleniowo-organizacyjny – 5 osób

Dyscyplina sportu:

koszykówka

Zakres ochrony:

ochrona całodobowa

Forma ubezpieczenia:

grupowa imienna

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na funkcjonalnym
uszkodzeniu ciała. Nieszczęśliwym wypadkiem są również urazy
spowodowane wysiłkiem własnego ciała, w tym urazy krążków
międzykręgowych kręgosłupa. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również
następstwa krwotoku śródczaszkowego, zawału serca, zakrzepowego
zatoru płucnego, zakrzepowego udaru mózgu.
2) następstwa stanów chorobowych dotyczące aparatu ruchu (układ
mięśniowo-szkieletowy w tym stawy, ścięgna, więzadła)
Ochrona obejmuje w szczególności:
 przewlekłe stany zapalne aparatu ruchu
 entezopatie (zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do
kośćca)
 chondromalację chrząstki stawowej
 kręgozmyk (gdy zostaje zdiagnozowany po raz pierwszy)
 stany przeciążeniowe
 przepuklinę pachwinową oraz pępkową
 złamania przewlekłe (marszowe).
Rozszerzenie ochrony o następstwa stanów chorobowych dotyczące aparatu
ruchu stosowane jest wyłącznie do ryzyka kosztów leczenia oraz czasowej
niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu i dotyczy wyłącznie
zawodników.
Wcześniejsze
problemy
zdrowotne
nie
powodują
ograniczenia
odpowiedzialności pod warunkiem, że zawodnik zgłoszony do ubezpieczenia
był w pełni zdolny do uprawiania koszykówki.
Ubezpieczenie obejmuje:
1) Ubezpieczenie NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu

Zakres i wysokość świadczeń
 trwały uszczerbek na zdrowiu - świadczenie proporcjonalne 1% SU za
1% uszczerbku
 zgon w skutek NNW – świadczenie płatne w wysokości 100% SU.
Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określana jest przez komisję lekarską
– zaocznie (bez konieczności udziału poszkodowanego), na podstawie
przedstawionej dokumentacji medycznej.
2) Koszty leczenia poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub w
następstwie stanu chorobowego dotyczącego aparatu ruchu.
Świadczenie płatne na podstawie przedłożonych faktur, jako zwrot
poniesionych kosztów, dotyczących leczenia ubezpieczonego zawodnika,
związanych z:
 wizytami i konsultacjami lekarskimi,
 badaniami przepisanymi przez lekarza w tym diagnostyka obrazowa
oraz badania oceny funkcjonalności motorycznej po przebytym
urazie,
 leczeniem, zabiegami ambulatoryjnymi, operacjami,
 pobytem w szpitalu, zakupem lekarstw i środków opatrunkowych,
oraz środków pomocniczych i ortopedycznych przepisanych przez
lekarza
 zabiegami rehabilitacyjnymi
 transportem poszkodowanego z miejsca wypadku do szpitala lub
ambulatorium.
 pomocą psychologiczną po przebytym urazie – limit 10% SU
 zakwaterowaniem w miejscu i w okresie rehabilitacji, jeżeli placówka
w której przeprowadzane są zabiegi zlokalizowana jest w odległości
co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania – limit 150 zł/ dzień
 zakwaterowaniem osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji
Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania – jeżeli Ubezpieczony
uległ zdarzeniu objętemu ochroną, w następstwie którego przebywał
w szpitalu zlokalizowanym w odległości co najmniej 100 km od
miejsca jego zamieszkania – limit 150 zł/ dzień, pod warunkiem co
najmniej 24-godzinnej hospitalizacji.
 W uzasadnionych przypadkach wymagających specjalistycznego
leczenia dopuszcza się możliwość podjęcia leczenia poza granicami RP.
Ochrona nie obejmuje zdarzeń powstałych podczas podróży
zagranicznej, gdy koszty związane z leczeniem zostały poniesione
bezpośrednio po wypadku, poza granicami RP. Dokumentacja z leczenia
winna być przetłumaczona na język polski na koszt zgłaszającego
roszczenie.
 Zwrot z tytułu poniesionych kosztów badań diagnostycznych wypłacany
jest wyłącznie wówczas, gdy badanie zostało zlecone przez lekarza.
 Zwrot z tytułu poniesionych kosztów rehabilitacji wypłacany jest
wyłącznie wówczas, gdy zabiegi zostały zalecone przez lekarza i
przedstawiony zostanie raport rehabilitacyjny ze specyfikacją
wykonanych zabiegów.
 W przypadku długotrwałego leczenia dopuszcza się możliwość
wcześniejszej wypłaty świadczenia w całości lub w części przed
zakończeniem procesu leczenia.
3)




Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania sportu
wskazanego w umowie ubezpieczenia (ZD) wskutek zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy.
Świadczenie płatne jest za każdy kolejny dzień czasowej niezdolności do
gry w koszykówkę w wysokości 30 zł dziennie.
Świadczenie płatne za każdy kolejny dzień niezdolności do gry w
koszykówkę, maksymalnie przez okres 60 dni.








Świadczenie płatne od 31. do 90. dnia niezdolności do gry w koszykówkę
(franszyza czasowa 30 dni), nie dłużej niż do dnia wznowienia treningów.
Franszyza czasowa liczona jest od dnia wydania orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego niezdolność do uprawiania sportu. W przypadku
wystąpienia kilku okresów czasowej niezdolności do uprawiania sportu
wskazanego w umowie ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia,
franszyza czasowa będzie miała zastosowanie do każdego z tych
okresów.
Podstawą wypłaty świadczenia jest pełna dokumentacja medyczna
uzasadniająca, w sposób nie budzący wątpliwości, co do okresu
niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu.
Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu
przysługuje wyłącznie zawodniczkom, z wyłączeniem sztabu
szkoleniowo-organizacyjnego.

4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
wykonującej zawód trenera, nauczyciela
sportowego.

osoby fizycznej
lub instruktora

Łączna suma gwarancyjna z tytułu OC dla wszystkich ubezpieczonych
wynosi 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem
Suma ubezpieczenia

NNW: 10.000 zł na osobę
KL: 20.000 zł na osobę
ZD: 1.800 zł na osobę
OC: 100.000 zł dla wszystkich ubezpieczonych na jedno i wszystkie zdarzenia

Liczba Ubezpieczonych:

21 zawodników
5 osób ze sztabu szkoleniowo-organizacyjnego

Składka łączna:

28.500 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100)

Sposób płatności składki:

Składka płatna przelewem w dwóch ratach:
I rata składki w wysokości 9.500 zł płatna do dnia 21.09.2021r.
II rata składki w wysokości 19.000 zł płatna do dnia 21.03.2022r.

Numer rachunku bankowego:

39 1240 6960 4539 0315 1822 0666

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA
SPORT, zatwierdzone uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group
nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r.
Klauzula sankcyjna:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nie świadczy ochrony ani nie wypłaci
świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group na konsekwencje związane z
nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga
handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa
Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i
regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie
do przedmiotu umowy.

Oświadczenie Ubezpieczającego:
Oświadczam, iż finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych i że niezwłocznie od daty zawarcia umowy przekażę
Ubezpieczonym Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane na polisie oraz Klauzulę Informacyjna dotycząc przetwarzania danych osobowych
przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.
Potwierdzam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem i zapoznałem się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających
zastosowanie w umowie ubezpieczenia, której zawarcie potwierdzone jest niniejszą polisą.
Klauzula informacyjna

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO);

2. ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym
interesem administratora jest dochodzenie lub obrona przez niego roszczeń;

3. ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i
odszkodowań;

Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych
przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w
tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani
prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia,
przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych. Ponadto
przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez
podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia).

2300170060/O-Katowice
nr Agenta / pośrednika
Miejscowość, data,
czytelny podpis i pieczęć Ubezpieczającego

Pieczęć firmowa
Przedstawiciela Wiener TU S.A.

Pieczęć imienna i podpis wystawiającego polisę
miejscowość, data

Katowice, dnia 26.08.2021r.
Złożone na niniejszej polisie podpisy zostały wykonane w formie faksymiliów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej: „Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być
odtworzony mechanicznie.”

