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WNIOSEK-POLISA KORPORACYJNA  
NR COR082294                         
  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  

OPTIMA SPORT 
 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków OPTIMA SPORT, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 
Kontynuacja umowy: seria i nr poprzedniej polisy: COR031814 
 

Okres ubezpieczenia: od 01.04.2019 do 31.12.2019 
  
Ubezpieczający: Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza 

ul. Żołny 56a 
02-815 Warszawa 
NIP: 5213641292 
Regon: 146441188 

  

Ubezpieczony: zawodnicy Kadry Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowca 

  

Forma zawarcia umowy: Grupowa, bezimienna 
Warunkiem ubezpieczenia w formie grupowej bezimiennej jest ubezpieczenie 
wszystkich zawodników Kadry Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i 
Młodzieżowca 

  

Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A., na terytorium całego świata. 

  

 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje następstwa 
nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych, powstałych w trakcie uczestnictwa w 
zajęciach organizowanych przez Ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. z włączeniem drogi na/z zajęć.  
W trakcie konsultacji, zawodów, zgrupowań obowiązuje całodobowa ochrona 
ubezpieczeniowa. 
 
Nieszczęśliwym wypadkiem są również urazy spowodowane wysiłkiem własnego 
ciała, w tym urazy krążków międzykręgowych kręgosłupa. 

  

 Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe: 
 
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego 

następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia; 

2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 
100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; 

3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, 
wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony 
dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia; 

4) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 
wysokości 30% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na 

jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich 
zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza 
oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną 
ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia 



 

społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na 
terytorium RP; 

5) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego 
inwalidów w wysokości do 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie odpowiedzialności,  

6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w 
wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 

powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na 
skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego 
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo 

do wypłaty świadczenia z tego tytułu.  
  

Suma ubezpieczenia (NNW): 
(nr ser. 140018001) 

10 000 zł  na osobę 

  

Liczba Ubezpieczonych: 1.980 osób 
  

Składka łączna: 17.100,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych) 
  

  

Maksymalny agregat na umowie: 2.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
  

Sposób płatności składki: Składka płatna w dwóch ratach 
I rata w wysokości 8.550,00 zł płatna do dnia 30.04.2019 r.  
II rata w wysokości 8.550,00 zł płatna do dnia 15.09.2019 r.  

 

 

 

 

  

Numer rachunku bankowego: 31 1240 6960 4539 0315 1808 2294 
  

Postanowienia dodatkowe: W razie zaistnienia zdarzenia Ubezpieczający zobowiązany jest do 

poświadczenia, że poszkodowany był objęty ochroną ubezpieczeniową w dniu 
zaistnienia zdarzenia i że do zdarzenia doszło w trakcie uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez Ubezpieczającego, konsultacjach, zawodach, 
zgrupowaniach z włączeniem drogi na/z zajęć.  
Ubezpieczający zobligowany jest do potwierdzenia zdarzenia, jak również 
przekazania Ubezpieczycielowi wszelkich znanych mu okoliczności 
pozwalających na rozpatrzenie roszczeń zarówno co do zasady jak też zakresu. 

  

Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA 
SPORT, zatwierdzone uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A nr 171/15 z dnia 22 
grudnia 2015r.  

Oświadczenie Ubezpieczającego  

 

Oświadczam, iż finansuje w całości koszt składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych i że niezwłocznie od daty zawarcia umowy 

przekażę Ubezpieczonym Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane w polisie. 

 

Zostałem poinformowany o obowiązku udzielenia informacji o okolicznościach, o których mowa we wniosko - polisie. Powyższy 
obowiązek wynika z art. 815 kodeksu cywilnego. 

Oświadczam, że powyższe informacje podałem/am zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy. Przyjmuję do wiadomości, że 
podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne, wynikające z Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. 

Potwierdzam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem i zapoznałem się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia, której zawarcie potwierdzone jest niniejszą wniosko-polisą. 

 

   01-1-668 O-Warszawa 
 nr Agenta / pośrednika 

 

Miejscowość, data, Pieczęć firmowa  Pieczęć imienna i podpis wystawiającego polisę 

czytelny podpis i pieczęć Ubezpieczającego  Przedstawiciela Gothaer TU S.A.     miejscowość, data 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Warszawa,  dnia 01.04.2019 r. 

 


