
 

 

Odpowiedzialność Cywilna 
instruktora / trenera 

 
 

CA SPORT BROKER SP. Z O.O. 
ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna 

Tomasz Adamczyk * +48 883 379 859 * tomek@sportbroker.pl  
www.sportbroker.pl  

 

 

WARIANT 1 
 

trenerzy, instruktorzy: - sportów drużynowych, - lekkoatletyki, - badmintona, - kolarstwa, - tenisa, squasha, - 

golfa, - łyżwiarstwa, - tańca, - nordic Walking, - instruktorzy harcerscy oraz nauczyciele wychowania fizycznego i 

wychowawcy kolonijni, animatorzy - instruktorzy fitness, trenerzy personalni, trenerzy spinningu, trenerzy 

cyclingu, trenerzy przygotowania motorycznego, instruktorzy jogi 

 
 

Suma Gwarancyjna 
Składka Roczna 

POLSKA CAŁY ŚWIAT* 

100 000 zł 55,00 zł 82,50 zł 

200 000 zł 70,00 zł 105,00 zł 

300 000 zł 90,00 zł 135,00 zł 

400 000 zł 120,00 zł 180,00 zł 

500 000 zł 150,00 zł 225,00 zł 

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

WARIANT 2 
 

trenerzy, instruktorzy: - sportów wodnych - gimnastyki akrobatycznej - wspinaczki (w tym przewodnicy górscy), 

kulturystyki - sztuk walki i innych sportów obronnych - sportów narciarskich i pokrewnych - jazdy konnej, - sportu 

spadochronowego i balonowego, paralotniarstwa, strzelectwa, sportów motorowych i motorowodnych oraz 

sportów, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, - psich 

zaprzęgów 

 

Suma Gwarancyjna 
Składka Roczna 

POLSKA CAŁY ŚWIAT* 

100 000 zł 100,00 zł 150,00 zł 

200 000 zł 120,00 zł 180,00 zł 

300 000 zł 150,00 zł 225,00 zł 

400 000 zł 190,00 zł 285,00 zł 

500 000 zł 240,00 zł 360,00 zł 

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

 

ROZSZERZENIA: 

KLAUZULA OPIS SKRÓCONY Zwyżka składki 

klauzula 2 
(OWU str. 20) 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wynikłe z naruszenia 
dóbr osobistych osób trzecich 

+10% 

klauzula 7 
(OWU str. 23) 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty ochrony prawnej 
poniesione przez Ubezpieczonego inne niż objęte ochroną zgodnie 

z par.6 ust.3 
+20% 

 
 

 

 

 

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