POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJPZU OC SPORT
Grupa ubezpieczona: „Instruktorzy i trenerzy SITN PZN”
Ubezpieczenie zawarte jest w PZU S.A.
Umowa zbiorowa imienna z listą osób Nr 1024480178
Grupa ubezpieczona: Instruktorzy i trenerzy SITN PZN
Ubezpieczeniu podlega działalność związana z prowadzeniem szkoleń instruktorskich
przez aktywnych Instruktorów i Trenerów SITN PZN.
Pod pojęciem aktywnego Instruktora lub Trenera SITN PZN należy rozumieć
instruktora lub trenera, który na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczonego był
aktywnym członkiem SITN PZN, co oznacza, iż:
 na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiadał ważne uprawnienia
instruktorskie, potwierdzone stosownym dokumentem (rok ważności uprawnień
drukowany jest na legitymacji plastikowej wydawanej od marca 2008 r./,
 na dzień zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego posiadał opłacona składkę
członkowską na rzecz SITN PZN, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem
wydanym przez SITN PZN.
Powyższe warunki powinny być spełnione jednocześnie.
Zgodnie z postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność
deliktowa oraz kontraktową.
Okres ubezpieczenia od 01.12.2017 do 31.05.2018.
Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia 500 000 zł
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 500 000 zł
Zakres terytorialny: Świat bez USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktową,
Odpowiedzialność w przypadku wykonywania czynności szkoleniowych indywidualnie
przez Instruktora i Trenera SITN PZN w stosunku do klienta/kursanta, tj. bez udziału
szkoły narciarskiej bądź innego organizatora realizującego czynności szkoleniowe i tym
zakresie realizującego umowę z klientem/kurantem.
Odpowiedzialność wynikająca z ewentualnych roszczeń regresowych wobec Instruktora
lub Trenera SITN PZN przez szkołę narciarską bądź innego organizatora realizującego
czynności szkoleniowe i w tym zakresie realizującego umowę z klientem/kursantem pod
warunkiem wykazania zasadności tych roszczeń.
Do niniejszej umowy mają zastosowania ogólne warunki PZU OC SPORT, ustalone
uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/15/2016 z dnia 15.01.2016 r.
Postępowanie w przypadku roszczenia skierowanego do instruktora lub trenera SITN-PZN.
 bezzwłocznie –najpóźniej w terminie 7 dni powiadomić PZU S.A. korzystając z
INFOLINI GRUPY PZN dostępnej 24 godziny na dobę pod numerem infolinii 801102 -102 lub +48 22 566 55 55 dostępnym z telefonów stacjonarnych i
komórkowych (koszt połączenia jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub
zgodny z cennikiem operatora) dostarczając dokumenty dotyczące okoliczności
wypadku i rozmiaru szkody, szczegóły na stronie internetowej www.pzu.pl,
 w razie wystąpienia poszkodowanego na drogę sądową nie później niż 7 dni
powiadomić PZU S.A. Orzeczenia sądu dostarczyć PZU S.A. w terminie
umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego,
 zawiadomienia i oświadczenia powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub
listem poleconym,
 dla celów informacyjnych i statystycznych zgłosić fakt roszczenia pisemnie do BIURA
SITN-PZN. BIURO nie jest likwidatorem szkody i nie podejmuje działań w tym
zakresie.
 WAŻŃE: do BIURA SITN-PZN likwidatorzy szkody (PZU.S.A.) kierują pytania
dotyczące zdarzenia i ich okoliczności!.

