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Ubezpieczenie w ERGO Hestia S.A. dla członków Unii Związków Sportowych 

Warszawy i Mazowsza wykonujących zawód trenera, instruktora, nauczyciela  

w ramach Programu nr WA50/000498/18/A 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich  

za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, 

wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych  w tym: 

- odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, 

- szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, 

- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę 

gwarancyjną). 

 

W przypadku posiadania większej ilości kwalifikacji  (uprawnień trenerskich, instruktorskich  

lub nauczycielskich) i wykonywania w związku z tym czynności zawodowych składkę liczymy  

z najwyższej zgłoszonej klasy ryzyka.  

  

Ubezpieczonymi w ramach niniejszego Programu mogą zostać: 

Wariant 1) - instruktorzy sportów wysokiego ryzyka takich jak:   

Instruktorzy i trenerzy pływania, skoków do wody, gimnastyki akrobatycznej, wspinaczki, boksu, 

kulturystyki, wszystkich sportów walki i sportów niebezpiecznych (narciarstwo, snowboard, bobsleje, 

skoki narciarskie, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sport spadochronowy i balonowy, 

paralotniarstwo, jazdę konną, surfing i windsurfing, narty wodne, oraz sporty w których wykorzystywane 

są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, aerobik, trener personalny  i triathlon)  

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie rocznym/ składka od osoby 

Suma gwarancyjna 100.000  PLN / składka 100 PLN 

Suma gwarancyjna 150.000 PLN  / składka 120 PLN 

Suma gwarancyjna 200.000 PLN  / składka 140 PLN 

Suma gwarancyjna 300.000 PLN  / składka 155 PLN 

 

W przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego - cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady) zwyżka składki  

+ 50%. 

 

Wariant 2)  - ratownicy WOPR 

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie rocznym/ składka od osoby 

Suma gwarancyjna 100.000 PLN / składka  200 PLN 

Suma gwarancyjna 150.000 PLN / składka  300 PLN 
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Suma gwarancyjna 200.000 PLN  / składka 400 PLN 

Suma gwarancyjna 300.000 PLN  / składka 475 PLN 

 

W przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego - cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady) zwyżka składki  

+ 50%. 
 

Wariant 3) - pozostali instruktorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego (nie wymienieni powyżej) 

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie rocznym/ składka od osoby 

Suma gwarancyjna 100.000 PLN / składka 60 PLN 

Suma gwarancyjna 150.000 PLN / składka 80 PLN 

Suma gwarancyjna 200.000 PLN / składka 100 PLN 

Suma gwarancyjna 300.000 PLN / składka 110 PLN 

 

W przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego - cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady) zwyżka składki  

+ 50%. 

 

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w przypadku gdy 

Ubezpieczający podlega obowiązkowi ubezpieczenia niniejsze ubezpieczenie pełni funkcję nadwyżkową. 

Oferta nie jest adresowana do instruktorów następujących sportów: wspinaczka górska i skałkowa, 

sporty motorowe, motocross, narciarstwo poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki narciarskie, 

nurkowanie, canyoning, rafting, żeglarstwo oceaniczne, bungee, lotnicze poza wymienionymi, rajdy 

samochodowe. 

 

Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów  

i wychowawców Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia z dnia 01.01.2016 (OC/OW029/1601). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1. KRS 0000024812,  
VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. NIP 585-000-16-90.  
Kapitał zakładowy, opłacony w całości: 196 580 900 zł. 


