
Trafiłeś do szpitala i przebywałeś w nim 14 dni

świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wyniosło 700 zł.

Odpowiedzialność  za szkody cielesne

lub materialne wyrządzone osobom

trzecim.  Zakres ochrony

ubezpieczeniowej obejmuje szkody

powstałe w związku z wyczynowym

uprawianiem sportu, z wyłączeniem

jednakże uprawiania sportu w celach

zarobkowych, lub uprawianiem

sportów wysokiego ryzyka. 

Ochrona obejmuje,  także zdarzenia

powstałe w związku z amatorskim

uprawieniem sportów zimowych 

oraz w życiu prywatnym.

UBEZPIECZENIE NNW I OC
DLA SPORTOWCÓW ZAWODOWYCH

Uprawiasz sport amatorsko lub zajmujesz się nim zawodowo i osiągasz z tego tytułu dochody ?
Uczestniczysz w imprezach organizowanych przez kluby, związki lub organizacje ? Jeśli tak, to
doskonale wiesz, na jakie ryzyko jesteś narażony. Wybierz ubezpieczenie, które pozwoli Ci
zabezpieczyć się finansowo przed skutkami zdarzeń związanych z uprawianiem sportu.

CO
DODATKOWO
OTRZYMUJESZ
W PAKIECIE:

Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej 

z sumą ubezpieczenia 50.000 zł

Przykład zdarzenia i otrzymana
pomoc od ubezpieczyciela:

W ramach treningu pojechałeś rowerem w wielo- -

kilometrową trasę. Poruszałeś się drogą publiczną, którą

jeżdżą również auta. Podczas podróży, nie zwróciłeś uwagi

na znak drogowy dający pierwszeństwo przejazdu innemu

uczestnikowi ruchu i spowodowałeś kolizję. Złamałeś

obojczyk i kość przedramienia. Doszło także do

uszkodzenia auta. 

Podczas całego procesu leczenia skorzystałeś z kilku

Doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, ocenionego
wg tabeli na 30%

otrzymałeś zwrot środków na podstawie dostarczonych

faktur w kwocie 8.000 zł.

wypłacono Ci z tego tytułu 15.000 zł.

prywatnych wizyt lekarskich i leczenia ambulatoryjnego

Kolizja drogowa i uszkodzenie auta powstały z Twojej
winy

towarzystwo pokryło koszty naprawy uszkodzonego auta 

w kwocie 13.000 zł.



S KŁA D K A  M I E S IĘC Z N A
dla osoby w wieku od 18 lat. Brak górnego limitu wieku przystąpienia, 

z ochrony może skorzystać nawet osoba powyżej 60 roku życia.

9 6  ZŁ

Z A K R E S  U B E Z P I E C Z E N I A

 zakupu środków pomocniczych - Polska

Odpowiedzialności Cywilnej - cały świecie z wyłączeniem USA, Kanady oraz terytoriów zależnych 

Zakres terytorialny obejmuje cały świat za wyjątkiem:

1.   Zgon wskutek nieszczęśliwego wypdku

3.   Całkowita trwała niezdolność do uprawiania sportu zawodowego

2.   Zgon wskutek zawału serca lub udaru mózgu

Szybki i intuicyjny zapis przez internet. Cały proces zajmie Ci tylko kilka minut.

PRZYSTĄPIENIE ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ

Zapytaj o szczegóły oferty naszego Partnera:

https://_____________ benefity swrn org pl .              .        .      .            

(ID Partnera)

Informacje i pomoc otrzymasz także na Infolinii SWRN 

w dniach: pon - pt, od 8:00 do 18:00, tel. (22) 425 35 03,  534 533 263

za 1% trwałego uszczerbku z NW

4.   Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna
5.   Trwały uszczerbek na zdrowiu:

6.   Pobyt w szpitalu:

7.  Koszty leczenia:

8.  Koszty nabycia środków pomocniczych:

9.  Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów

10.  Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku
11.  Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przy uszczerbku powyżej 50%
12.  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału / udaru
świadczenie z tyt. złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu

po nieszczęśliwym wypadku
po zawale lub udarze

w wyniku nieszcześliwego wypadku - za dzień
wskutek zawału lub udaru - za dzień

po nieszczęśliwym wypadku
po zawale lub udarze

50.000 zł
50.000 zł

25.000 zł

50.000 zł

1.500 zł

500 zł
500 zł
500 zł

50 zł
50 zł

10.000 zł
10.000 zł

15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł

500 zł
5% wypłaconego świadczenia

(ochrona do 65 r.ż.)

(ochrona do 65 r.ż.)

(ochrona do 65 r.ż.)

(ochrona do 65 r.ż.)

(ochrona do 65 r.ż.)


