Odpowiedzialność Cywilna
instruktora / trenera
Okres ubezpieczenia: pełny rok
Forma ubezpieczenia: indywidualna
Zakres: ochrona obejmuje wypadki podczas treningów, meczów, rozgrywek, turniejów
sportowych, obozów i zgrupowań
Forma płatności: jednorazowa, przelew
Ubezpieczenie kierowane jest do osób wykonujących zawód trenera, instruktora sportowego oraz
pracowników obsługi sportu.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za
szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia,
wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.
Dziedzina z jaką wiąże się praca instruktora sportowego lub trenera to wielka odpowiedzialność, nie
tylko za zdrowie i życie swoich podopiecznych ale także odpowiedzialność za osoby trzecie. Dlatego też
każda osoba wykonująca zawód instruktora / trenera powinna zabezpieczyć się od niepożądanych
skutków zdarzeń losowych wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
WARIANT 1
trenerzy, instruktorzy sportów drużynowych (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, hokej na
lodzie/na rolkach) oraz nauczyciele wychowania fizycznego, lekkoatletyki, badmintona, kolarstwa, tenisa,
łyżwiarstwa, tańca, Nordic Walking, instruktorzy harcerscy, wychowawcy kolonijni

Suma Gwarancyjna

Składka Roczna
POLSKA

CAŁY ŚWIAT*

100 000 zł

54,00 zł

108,00 zł

200 000 zł

65,00 zł

130,00 zł

300 000 zł

86,00 zł

172,00 zł

400 000 zł

110,00 zł

220,00 zł

500 000 zł

130,00 zł

260,00 zł

*Zakres cały świat bez USA i kanady – zgodnie z OWU
WARIANT 2
trenerzy, instruktorzy sportów wysokiego ryzyka takich jak: wszystkie sporty walki, sport spadochronowy
i balonowy, paralotniarstwo, strzelectwa, samoobrony, sporty motorowe i motorowodne oraz sporty, w których
wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, pływania, nurkowania,
sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, surfingu i windsurfingu, kitesurfingu, żeglarstwa, narty
wodne, wspinaczki (w tym przewodnik górski), narciarstwa, snowboardu, bobslejów, skoków narciarskich, jazdy
konnej, fitness, spinningu, triathlon, psich zaprzęgów oraz trenerzy personalni

Suma Gwarancyjna

Składka Roczna
POLSKA

CAŁY ŚWIAT*

100 000 zł

90,00 zł

180,00 zł

200 000 zł

110,00 zł

220,00 zł

300 000 zł

145,00 zł

290,00 zł

400 000 zł

180,00 zł

360,00 zł

500 000 zł

220,00 zł

440,00 zł

*Zakres cały świat bez USA i kanady – zgodnie z OWU

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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