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DANE PODSTAWOWE
 

 
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia SA. 
Ubezpieczeni: organizatorzy regat sportowych posiadający 
licencję na organizację regat wydaną przez PZŻ.  
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 i zawodowych) w zakresie żeglarstwa 
wodnego, motorowodnego, lodowego oraz pozostała działalność 
biurowa oraz marketingowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
 
Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24 września 2018 r. 
(OC/OW034/1809) wraz z postanowieniami szczególnymi 
zawartymi w Polisie nr 436000303191. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody: 
 
• powstałe w trakcie regat sportowych posiadających 

licencję na organizację regat wydaną przez PZŻ; 
• związane z użytkowaniem urządzeń pływających; 
• w przedmiocie prac ładunkowych (sublimit 

odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN); 
• będące następstwem wypadku; 
• w nieruchomości osób trzecich, z których osoby objęte 

ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu; 

• w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych 
przez poszkodowanego; 

• wyrządzone nieumyślnie; 
• wyrządzonej przez pojazdy (z włączeniami); 
• wynikłe z zatruć pokarmowych. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa:  
w terminie organizacji regat, określonym 
w licencji na organizację regat wydanej 
przez PZŻ 

Suma gwarancyjna: 2.000.000,00 zł 
na jeden i wszystkie wypadki 

Teren obowiązywania ubezpieczenia: 
Polska 

Franszyza: 
redukcyjna na szkody w mieniu 1.000,00 zł 

Cena ubezpieczenia:  
220,00 zł 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
Kto może skorzystać z ubezpieczenia? 
Organizatorzy regat sportowych posiadający licencję na organizację regat wydaną 
przez PZŻ 
 
Jakie szkody obejmuje polisa? 
Szkody wyrządzone w majątku, na osobie oraz straty finansowe w związku 
z organizacja regat sportowych (amatorskich i zawodowych) w zakresie 
żeglarstwa wodnego, motorowodnego oraz lodowego 
 
Co jest dowodem na posiadanie ubezpieczenia? 
Certyfikat ubezpieczenia OC wydany przez PZŻ 
 
Co to jest franszyza? 
Franszyza zwana także udziałem własnym to kwota do jakiej ubezpieczyciel  
nie wypłaci odszkodowania. Kwotę tą musi pokryć samodzielnie  
ubezpieczony.  
 


