
   

 

 

   

CERTYFIKAT 
 

Potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
użytkowania mienia- polisa nr 436000303191 dla Polskiego Związku Żeglarskiego. 

 

   

     
 

 
   

     

 

  

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego: 
 

 

Polski Związek Żeglarski 
 

   NIP: 521-11-84-399 
 

   al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa 
 

    

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność  cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością wskazaną 
w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia. 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Organizacja regat sportowych (amatorskich oraz zawodowych) w zakresie żeglarstwa 
wodnego, motorowodnego i lodowego oraz pozostała działalność biurowa oraz 
marketingowa 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24.09.2018 (OC/OW034/1809) 

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi zawartymi w polisie nr 436000303191. 

Suma gwarancyjna: 
 
Okres ubezpieczenia: 

2.000.000,00 PLN 
 
od 01.01.2023 do 31.12.2023 
 

Franszyza:                                                                                     redukcyjna na szkody w mieniu 1.000 PLN  
 
Zakres terytorialny:                                                                      RP 

 

Dodatkowe zapisy szczególne: 
 

• Ubezpieczeni: organizatorzy regat sportowych w zakresie żeglarstwa (wodnego, motorowodnego, lodowego) posiadający licencję na 
organizację regat. 

• Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku pobicia, bójki, rozboju, za które można przypisać odpowiedzialność 
ubezpieczonemu. Dla szkód objętych ochroną na podstawie powyższego zapisu wprowadza się sublimit odpowiedzialności w wysokości 
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

• Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na skutek aktów terroryzmu, za które można przypisać odpowiedzialność ubezpieczonemu. 
Dla szkód objętych ochroną na podstawie powyższego zapisu wprowadza się sublimit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na 
jeden I wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

• Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie prac ładunkowych. Dla szkód objętych ochroną na podstawie powyższego zapisu 
wprowadza się sublimit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

• Za szkodę uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego , a 
także utracone korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone, uszkodzone lub utracone jego mienie. 

• Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo na podstawie klauzul dodatkowych: czyste straty finansowe, szkody w rzeczach ruchomych osób 
trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego 
pokrewnego stosunku prawnego, szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, 
szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych. 

 
 

Certyfikat nie zmienia w jakimkolwiek zakresie zapisów umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 436000303191. 
 
Gdańsk, 29.12.2022 r.                                                                                                                                               Underwriter Ubezpieczeń Korporacyjnych 
                                                                                                                                                                                                     Agnieszka Rusiecka 

 


