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3 warianty 
dla Ciebie

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
w czasie wydarzenia sportowego

WARIANT 1

Ubezpieczenie zwrotu kosztów rehabilitacji, wspierającej leczenie 
urazów lub złamań, do których doszło w czasie zawodów 

WARIANT 2

Ubezpieczenie braku udziału w wydarzeniu sportowym  
z powodów losowych

WARIANT 3

  

Wspólnie z Ubezpieczenia dla aktywnych sp. z o.o. przedstawiamy 
ubezpieczenie, które możesz kupić w czasie rejestracji na wydarzenie 
sportowe. Proponujemy je zarówno amatorom, jak i wyczynowcom. 
Ubezpieczenie powinno być elementem przygotowań do startu.  
Zobacz, w jakich sytuacjach może być wsparciem.

Są trzy warianty ubezpieczenia. Możesz kupić jeden, dwa lub wszystkie 
trzy. Wtedy zapewniasz sobie szeroką ochronę.
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Ubezpieczenie NNW  
na czas wydarzenia sportowego

Wypadki niestety się zdarzają, również sportowcom.  
Wypłacimy świadczenie pieniężne, jeśli w czasie zawodów  
zdarzy się złamanie kości, uraz lub śmierć w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. Chronimy od startu do mety.

■ Maksymalne sumy ubezpieczenia mogą wynosić:

  w przypadku złamania: 10 000 zł (dorosły) lub 5000 zł (dziecko)

  w przypadku urazu: 5000 zł 

  w przypadku śmierci: 100 000 zł

■  Złamania kości i urazy pogrupowaliśmy. Wysokość świadczenia 
zależy od rodzaju złamania lub urazu. Grupy złamań i urazów 
znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 

■  Szczegółowe informacje dotyczące sumy ubezpieczenia zobaczysz 
w trakcie zakupu ubezpieczenia, będą też umieszczone w polisie.

■  Świadczenie wypłacamy na podstawie wniosku o wypłatę 
świadczenia i dokumentacji w nim wskazanej.

WARIANT 1

Suma  
ubezpieczenia  

do  

100 000 zł

Podczas zawodów złamałeś kość piętową i doznałeś urazu 
stawu kolanowego. Wypłacimy świadczenie w wysokości 
sumy ubezpieczenia za złamania z grupy II oraz świadczenie 
w wysokości sumy ubezpieczenia za urazy ciała z grupy III. 
Sumy ubezpieczenia poznasz w czasie zakupu ubezpieczenia 
i znajdą się na Twojej polisie. Jeśli suma ubezpieczenia za 
złamanie z grupy II to 4000 zł, a suma ubezpieczenia za uraz 
z grupy III to 2000 zł, to łącznie poszkodowany może otrzymać 
świadczenie w wysokości 6000 zł. 

PRZYKŁAD: 

https://uniqa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/dokumenty/2003_OWU_NNW_sport.PDF
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Ubezpieczenie zwrotu  
kosztów rehabilitacji

Powrót do zdrowia po wypadku może wiązać się z dodatkowymi  
kosztami. Jeśli w wyniku zdarzenia w czasie wydarzenia sportowego 
będziesz potrzebować rehabilitacji, zwrócimy jej koszty do wysokości 
sumy ubezpieczenia. 

■ Chronimy od startu do mety.

■ Maksymalna suma ubezpieczenia może wynosić 10 000 zł. 

■  Szczegółowe informacje dotyczące sumy ubezpieczenia zobaczysz 
w trakcie zakupu ubezpieczenia oraz w polisie. 

■  Świadczenie wypłacamy na podstawie: wniosku o wypłatę świadczenia, 
dokumentacji w nim wskazanej oraz rachunków za przebyte zabiegi 
rehabilitacyjne.

WARIANT 2

Maksymalna  
suma ubezpieczenia  

może wynosić  

10 000 zł

Podczas udziału w wydarzeniu sportowym złamałeś kość 
udową i doznałeś urazu stawu kolanowego. Lekarz zalecił 
rehabilitację, której koszt wyniósł 7000 zł. Jeśli ta kwota  
mieści się w sumie ubezpieczenia, którą widzisz na polisie,  
to otrzymasz świadczenie zwrotu kosztów w wysokości  
7000 zł. Jeśli natomiast ta kwota jest wyższa niż suma 
ubezpieczenia podana w polisie, to otrzymasz zwrot 
kosztów do kwoty, która stanowi podaną w polisie sumę 
ubezpieczenia. 

PRZYKŁAD: 
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Ubezpieczenie braku udziału  
w wydarzeniu sportowym

Wszystkiego nie da się przewidzieć, a życie nie zawsze 
zaskakuje pozytywnie. Jeśli z powodów losowych nie weźmiesz 
udziału w zawodach, zwrócimy Ci koszt opłaty startowej na to 
wydarzenie. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu następującym 
po dniu, w którym kupiłeś ubezpieczenie, a w niektórych 
przypadkach w innym terminie – opisaliśmy je w OWU.

■  Maksymalna suma ubezpieczenia: 1500 zł. Szczegółowe informacje 
dotyczące sumy ubezpieczenia zobaczysz w trakcie zakupu 
ubezpieczenia, jak też w polisie.

■  Zdarzenia losowe, które obejmujemy ochroną to między innymi: 
poważne zachorowanie, wypadek lub kolizja drogowa, pożar, 
zalanie, śmierć osoby bliskiej. Pełną listę zdarzeń, które obejmuje 
ochrona, i ich definicje znajdziesz w OWU.

■  Świadczenie wypłacamy na podstawie wniosku o wypłatę 
świadczenia oraz dokumentacji w nim wskazanej.

WARIANT 3

Zawierasz umowę ubezpieczenia w dniu 25.06.2021 r. 
Wydarzenie sportowe będzie miało miejsce 15.08.2021 r. 
o godzinie 10.00. 
12.08.2021 r. musisz pójść do lekarza, bo źle się czujesz. 
Lekarz zaleca pozostanie w domu i wystawia Ci zwolnienie 
na okres od 12.08.2021 r. do 18.08.2021 r. Nie możesz wziąć 
udziału w wydarzeniu sportowym.
My sprawdzamy, czy zwolnienie lekarskie było wystawione na 
co najmniej 7 dni i czy przebywałeś na nim w dniu wydarzenia 
sportowego. Jeśli tak, to wypłacamy świadczenie w wysokości 
wskazanej w polisie.

PRZYKŁAD: 

Zwrot kosztów  
opłaty startowej 

do 1500 zł

https://uniqa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/dokumenty/2003_OWU_NNW_sport.PDF
https://uniqa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/dokumenty/2003_OWU_NNW_sport.PDF
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Co zrobić, aby otrzymać 
świadczenie

Jak uzyskać dodatkowe informacje o ubezpieczeniu

Potrzebujesz 
więcej informacji 

na temat 
ubezpieczenia

Zadzwoń na infolinię 
UNIQA:

22 599 95 22*

lub

Napisz:

umowy.ubezpieczenia@uniqa.pl

Jak zgłosić wniosek o świadczenie

Wypełnij 
wniosek i dołącz 
dokumentację 

wskazaną  
we wniosku

Wyślij wniosek  
i dokumenty  

mailem na adres: 
wyplaty.naskan@uniqa.pl

Wyślij wniosek 
i dokumenty  

w formie  
papierowej  
na adres: 

UNIQA TU S.A. 
ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa 
z dopiskiem:  

Obszar Bancassurance 
i Programy Partnerskie

2 3 4

Pobierz 
wniosek 

roszczeniowy, 
dostępny 

na uniqa.pl
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Ten materiał ma charakter marketingowy. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.  
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym definicje, świadczenia przysługujące z umowy ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  

ubezpieczyciela zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dla osób aktywnie uprawiających sport (indeks UDAOS/2021/03), dostępnych na stronie uniqa.pl.

Bilety na wydarzenia sportowe z ubezpieczeniem UNIQA  
dostępne na udao.pl

https://udao.pl/

