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DANE PODSTAWOWE

 
 
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia SA. 
Ubezpieczeni: żeglarze posiadający licencje lub patenty 
żeglarskie.  
Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna za szkody 
wyrządzone w związku z działalnością wskazaną w umowie 
ubezpieczenia, użytkowaniem mienia. 
Działalność przyjęta do ubezpieczenia: odpowiedzialność 
cywilna osoby ubezpieczonej - żeglarze posiadający ważne 
licencje lub patenty żeglarskie wydane przez PZŻ oraz 
zawodnicy innych krajów dopuszczeni do zawodów/regat na 
terenie RP przez PZŻ - za szkody na osobie lub w mieniu 
w związku z uprawianiem żeglarstwa wodnego, 
motorowodnego, lodowego oraz szkody powstałe na innym 
sprzęcie niż sprzęt żeglarski w trakcie obozów, zgrupowań, 
treningów, szkoleń lub innych czynności związanych 
z uprawianiem żeglarstwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
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 436000303189. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody: 
 
• wyrządzone przez jednostki pływające; 
• wyrządzone na mieniu, na osobie, oraz szkody mające postać 

czystej straty finansowej poniesionej przez poszkodowanego 
wskutek zdarzenia;  

• powstałe podczas wykonywania czynności życia 
prywatnego; 

• wyrządzone osobom bliskim w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia;  

• powstałe podczas prac ładunkowych (w tym na lądzie) 
związane z wodowaniem lub slipowaniem jednostki; 

• powstałe wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy 
(w tym utracone korzyści, które mógł osiągnąć 
poszkodowany, gdyby nie zostało zniszczone lub 
uszkodzone jego mienie) w związku ze szkodą wyrządzoną 
osobie trzeciej/bliskiej; 

• w mieniu użytkowanym przez ubezpieczonego na podstawie 
umów najmu/dzierżawy/leasingu/użyczenia i innych umów 
o podobnym charakterze. 

 
 

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

Suma gwarancyjna: 3.000.000,00 €  
na jeden wypadek/na każde zdarzenie 

Teren obowiązywania ubezpieczenia: 
cały świat 

Franszyza: 
redukcyjna na szkody w mieniu 1.000,00 zł 

Cena ubezpieczenia:  
320,00 zł 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
Kto może  przystąpić do ubezpieczenia? 
Osoby posiadające ważne licencje/patenty żeglarskie wydane przez PZŻ. 
 
Czy ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone jednostkami motorowodnymi?  
Tak,  polisa jest rozszerzona o użytkowanie jednostek motorowodnych przy warunku 
posiadania ważnej licencji/patentu żeglarskiego wydanych przez Polski Związek Żeglarski. 
 
Jakie szkody obejmuje polisa? 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w majątku, na osobie oraz straty 
finansowe. 
 
Czy polisa obejmuje OC skippera? 
NIE, umowa ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w związku z wykonywaniem usług 
komercyjnych. 
 
Czy polisa obejmuje szkody wyrządzone przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia? 
Tak, obejmuje 
 
Co jest dowodem na posiadanie ubezpieczenia? 
Potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej jest certyfikat wydany przez PZŻ  
potwierdzający przystąpienie do polisy OC żeglarzy 
 
Co to jest franszyza? 
Franszyza zwana także udziałem własnym to kwota do jakiej ubezpieczyciel  
nie wypłaci odszkodowania. Kwotę tą musi pokryć samodzielnie  
ubezpieczony.  


