
                Istotne elementy warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych  
                wypadków zawodników MKK PYRA dla polisy zawartej z PZU SA 
 
 

I. Definicje 
 

1. Podmiot ubezpieczenia 
                Ubezpieczeniem objęci są zawodnicy zrzeszeni w MKK PYRA. 
 
           2.  Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej 
                Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, 
                polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały  
                uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego zawodnika. 
                Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków 
                i zdarzeń zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami 
                w okresie ochrony ubezpieczeniowej, związane z uczestnictwem we 
                współzawodnictwem sportowym w ramach członkostwa w MKK PYRA. 
 
            3.  Suma ubezpieczenia 
                 Maksymalna suma ubezpieczenia w przypadku gdy ubezpieczony zawodnik 
                 doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 4.000,- zł, a w razie 
                 częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony 
                 zawodnik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (procent ten określa komisja  
                 lekarska PZU SA). 
 

4. Wyłączenia odpowiedzialności 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa wypadków powstałych  
między innymi: 
   a/  w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem leków, 
        narkotyków lub innych środków odurzających, 
   b/  w wyniku udziału zawodnika w zakładach i bójkach oraz w związku z  
        popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, 
   c/  wskutek zaburzeń psychicznych zawodnika. 

 
 
     II.    Postępowanie w razie wypadku 
             
            1.  W razie wypadku ubezpieczony zobowiązany jest (najważniejsze): 
                    a/  starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się 
                         opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 
                    b/  dostarczyć PZU SA: 
                         -  dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia wypadku, 
                         -  dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości  
                            świadczenia. 
 
            2.  W razie wypadku należy współdziałać z ubezpieczającym tj. z MKK PYRA, 
                 bowiem to Klub zawarł z PZU SA umowę ubezpieczenia dla swoich zawodników. 
 
 
 
 
 



                 Istotne elementy warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
                 zawodników MKK PYRA dla polisy zawartej z PZU SA 
 
 
      I.    Definicje 
 

1. Podmiot ubezpieczenia /ubezpieczony/ 
Ubezpieczonymi są zawodnicy zawodnicy zrzeszeni w MKK PYRA. 
 
                 2.  Przedmiot i zakres i zakres ochrony ubezpieczeniowej 
                      Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność zawodnika wobec osób  
                      trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego, nieumyślnego 
                      w związku z aktywnością sportową. 
                      Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zawodnika za szkody  
                      będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce na terytorium  
                      Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
                 3.  Suma gwarancyjna 
                      Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia /w Klubie/ wynosi 100.000,-zł, 
                      ta maksymalna suma umniejszana jest o każdorazową wypłatę odszkodowania 
                      jaka ma miejsce w okresie ubezpieczenia. 
 
                 4.  Wyłączenia odpowiedzialności 
                      PZU SA nie odpowiada między innymi za szkody: 
                         a/  wyrządzone umyślnie, 
                         b/  wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, jeżeli powstały wskutek 
                              nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub nieprzestrzegania 
                              postanowień instrukcji czy regulaminów, do stosowania których zawodnik  
                              jest zobowiązany, 
                         c/  wyrządzone wskutek stosowania dopingu lub w stanie nietrzeźwości lub 
                              pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
 
 
     II.    Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 
 

1. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczony zawodnik obowiązany jest użyć 
                           dostępnych mu środków w celu zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu 
                           jej rozmiarów. 
 
                      2.  W razie wystąpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu  
                           zawodnikowi z roszczeniem o odszkodowanie należy bezzwłocznie  
                           powiadomić o tym MKK PYRA, pamiętając, że powiadomienie o tym  
                           wystąpieniu z roszczeniem należy zgłosić do PZU SA w terminie 7 dni. 


