UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
INSTRUKTORÓW I TRENERÓW SITN PZN
Ubezpieczyciel:

PZU SA

Polisa:

OC Sport Nr. T1138559048

Warunki:

PZU OC SPORT, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA
nr UZ/15/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Ubezpieczeni:

Aktywni Instruktorzy i Trenerzy SITN PZN

Pod pojęciem aktywnego Instruktora lub Trenera SITN PZN należy rozumieć instruktora lub trenera, który na dzień
zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego był aktywnym członkiem SITN PZN, co oznacza, iż:
a) Na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiadał ważne uprawnienia instruktorskie, potwierdzone stosownym
dokumentem,
b) Na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiadał opłaconą składkę członkowską na rzecz SITN PZN,
potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez SITN PZN.
Powyższe warunki powinny być spełnione jednocześnie.

Okres ubezpieczenia:

1.12.2018 – 31.03.2019

Suma gwarancyjna (ubezpieczenia):

1.000. 000 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia)

Zakres terytorialny:

POLSKA

Zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową albo
wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją lub turystyką, określonych w umowie ubezpieczenia, oraz z
posiadanym w związku z aktywnością sportową albo wykonywanymi czynnościami mieniem, będące następstwem:
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
Z zastrzeżeniem zapisów OWU odpowiedzialność Instruktora lub Trenera SITN PZN jest objęta ochroną, pod warunkiem
wystąpienia bezpośredniego związku odpowiedzialności pomiędzy stronami umowy, co oznacza:
1) Odpowiedzialność w przypadku wykonywania czynności szkoleniowych indywidualnie przez Instruktora lub Trenera SITN
PZN w stosunku do klienta/kursanta, tj. bez udziału szkoły narciarskiej bądź innego organizatora realizującego czynności
szkoleniowe i w tym zakresie realizującego umowę z klientem/kursantem,
2) Odpowiedzialność wynikająca z ewentualnych roszczeń regresowych wobec Instruktora lub Trenera PZN SITN przez
instytucje wymienione w ust. 5 pkt. a), pod warunkiem wykazania zasadności tych roszczeń.

O wpłynięciu roszczenia lub wystąpieniu zdarzenia szkodowego mogącego skutkować roszczeniami
należy bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) powiadomić PZU oraz biuro SITN PZN, zgodnie z
poniższą instrukcją:
PZU:
SITN:

https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-zglosic-szkode-lub-zdarzenie
http://www.sitn.pl/sitn/kontakt/

PAMIĘTAJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE WARUNKAMI UBEZPIECZENIA
ORAZ DOKUMENTEM O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

