
KARTA PRODUKTU 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
„EGZAMINATORÓW,  INSTRUKTORÓW, TRENERÓW, SĘDZIÓW” 

 

 

 
 
 
 

 
DANE PODSTAWOWE

 
 
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia SA. 
Ubezpieczeni: osoby wykonujące czynności zawodowe 
związane z pełnieniem funkcji sędziego, trenera, instruktora, 
wychowawcy, egzaminatora w zakresie dyscyplin sportowych: 
żeglarstwa (wodnego, lodowego, motorowodnego 
z uwzględnieniem licencji na holowanie obiektów wodnych 
i powietrznych), windsurfingu, kitesurfingu oraz jego odmian, 
kajakarstwa, narciarstwa (zimowego, wodnego, wakeboardingu 
oraz jego odmiany), kolarstwa, rolkarstwa/wrotkarstwa, fitness, 
sportów siłowych, pływania oraz posiadające patent/licencję/ 
certyfikat wydany przez PZŻ. 
Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
powstałe z wypadków, wynikłych z uchybień w wykonywaniu 
czynności zawodowych. 
Czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia: działanie lub 
zaniechanie związane z wykonywaniem zawodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
 
Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24 września 2018 r. 
(OC/OW029/1809) wraz z postanowieniami szczególnymi 
zawartymi w Polisie nr 436000303188. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody: 
 
• wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 

zawodowych; 
• powstałe wskutek używania przez Ubezpieczającego 

pojazdów wodnych; 
• powstałe podczas prac ładunkowych (sublimit 

odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 EUR); 
• powstałe wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy 

(w tym utraconych korzyści, które mógł osiągnąć 
poszkodowany, gdyby nie zostało zniszczone lub 
uszkodzone jego mienie); 

• wyrządzone własnemu pracodawcy, w związku z pełnieniem 
funkcji trenera, instruktora, wychowawcy, nauczyciela, 
egzaminatora oraz sędziego; 

• w mieniu użytkowanym przez ubezpieczonego na podstawie 
umów najmu/dzierżawy/leasingu/użyczenia i innych umów 
o podobnym charakterze (sublimit odpowiedzialności 
w wysokości 50.000,00 EUR). 

 
 

Ochrona ubezpieczeniowa:  
rozpoczyna się z dniem przystąpienia do 
ubezpieczenia i kończy 31 grudnia 2023 r. 

Suma gwarancyjna: 1.000.000,00 €  
na jeden wypadek/na każde zdarzenie 

Teren obowiązywania ubezpieczenia: 
cały świat 

Franszyza: 
brak 

Cena ubezpieczenia:  
290,00 zł 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
Kto może  przystąpić do ubezpieczenia? 
Osoby posiadające uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji sędziego, mierniczego, trenera, 
instruktora, wychowawcy, egzaminatora w zakresie żeglarstwa i innych ww. dyscyplin oraz 
ważny patent/licencję/legitymację wydane przez Polski Związek Żeglarski. 
Uwaga: zakres ubezpieczenia jest dostosowany do przedmiotu działalności związanej  
z żeglarstwem. 
 
Jakie szkody obejmuje polisa? 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków 
mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 
zawodowych. 
 
Co jest dowodem na posiadanie ubezpieczenia? 
Potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej jest imienny certyfikat wydany przez PZŻ  
 
Co to jest czynność zawodowa? 
Za czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem 
zawodu.  
 
Czy polisa obejmuje szkody wyrządzone osobom bliskim? 
Nie obejmuje. 


