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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie PZU OC Sport należy do Działu II, grupa 13 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim,
które powstaną w związku z aktywnością sportową lub
wykonywanymi czynnościami sportowca, trenera oraz
osoby wykonującej czynności związane ze sportem,
rekreacją lub turystyką (np. instruktor sportowy, trener,
przewodnik górski).
Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim, które
powstaną w związku z mieniem które sportowiec, trener
oraz osoba wykonująca czynności związane ze sportem,
rekreacją lub turystyką (np. instruktor sportowy, trener,
przewodnik górski) posiada i wykorzystuje w związku
z aktywnością sportową albo wykonywanymi czynnościami.
Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim,
tj. nie będącym ubezpieczającym lub ubezpieczonym.
W umowach zbiorowych odpowiadamy za szkody
wyrządzone przez jednego z ubezpieczonych innemu
ubezpieczonemu.
Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną powstałą w związku
z aktywnością sportową albo czynnościami związanymi
ze sportem, rekreacją lub turystyką, które są określone
w zawartej umowie ubezpieczenia.
Ubezpieczamy szkody, które powstały na skutek czynu
niedozwolonego lub niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania.
Pokrywamy także niezbędne koszty obrony sądowej przed
roszczeniami poszkodowanego, postępowań sądowych,
koszty ekspertów.
Pokrywamy koszty poniesione przez ubezpieczonego
na zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów.
Suma gwarancyjna
wysokość sumy gwarancyjnej wskazuje ubezpieczający,
stanowi ona górną granicę odpowiedzialności
ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich wypadków
ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Nie obejmujemy m.in.:
Szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem przez
ubezpieczonego działalności gospodarczej;
Roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania
oraz związanych z wykonaniem zastępczym zobowiązania;
Roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot
kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy;
Roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji lub z przepisów
o prawach konsumenta oraz szkód, które mogłyby być
zaspokojone na podstawie tych przepisów;
Kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych
i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze
karnym do zapłacenia których zobowiązany jest ubezpieczony;
Roszczeń dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż
życie lub zdrowie człowieka.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
powstałe w związku z aktywnością sportową albo
wykonywanymi czynnościami, które nie zostały objęte
ubezpieczeniem;
które nie powstały w okresie ubezpieczenia;
wyrządzone umyślnie;
wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego będącego
osobą fizyczną;
polegające na powstaniu czystych strat finansowych;
wyrządzone przez osobę nie posiadającą wymaganych
przepisami prawa uprawnień (licencji) do wykonywania
określonych czynności, chyba, że brak uprawnień nie miał
wpływu na powstanie szkody, albo umowa zawierana jest
na rachunek osób odbywających staż, szkolenie, praktyczną
naukę określonych czynności lub zawodu;
w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego;
wyrządzone wskutek stosowania dopingu lub w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności
cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów
prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika
odpowiedzialność ubezpieczonego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Odpowiadamy za szkody powstałe w Polsce. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o szkody powstałe poza terenem Polski.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa, trwa:
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę,
– od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub
jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia, rozwiążemy umowę z tym dniem.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m. in:
– z końcem okresu ubezpieczenia, albo
– w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań,
– w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym,
– po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie,
– z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w związku z posiadaniem którego zawarto umowę ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m. in. poprzez odstąpienie od niej w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem,
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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