OFERTA UBEZPIECZENIA OC KLUBÓW PIŁKARSKICH
Ubezpieczenie OC klubów piłkarskich zrzeszonych w PZPN
Ubezpieczający/płatnik składki:

klub piłkarski

Ubezpieczony:

klub piłkarski

Ogólne warunki ubezpieczenia ustalone uchwałą nr
UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki
Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Podstawa prawna:

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres terytorialny:

Rzeczpospolita Polska

Przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody

wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności
określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej
działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem::

1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:
•

Klauzula nr 5 - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy,

•

Klauzula nr 13 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez
podwykonawców bez prawa do regresu (zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność
za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu),

•

Klauzula nr 16 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone
uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,

Za co m.in. odpowiada ubezpieczyciel (przykłady szkód):
✓ szkody doznane przez pracowników klubu na skutek złej organizacji miejsca ich pracy przez
klub.

Składka/suma gwarancyjna:
Opcja I

Wariant brązowy
Suma Gwarancyjna

Wariant srebrny
Suma Gwarancyjna
(PLN)

Wariant złoty
Suma Gwarancyjna
(PLN)

50 000

100 000

200 000

200 zł

300 zł

Wariant brązowy
Suma Gwarancyjna

Wariant srebrny
Suma Gwarancyjna
(PLN)

Wariant złoty
Suma Gwarancyjna
(PLN)

50 000

100 000

200 000

396 zł

681 zł

(PLN)
Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
ogólnej z klauzulą nr.5
Składka za 12 miesięcy
ochrony ubezpieczeniowej
(PLN)

450 zł

Opcja II

(PLN)
Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
ogólnej z klauzulą nr.5,13 i
16
Składka za 12 miesięcy
ochrony ubezpieczeniowej
(PLN)

2

1204 zł

