
Szanowni Państwo,
z myślą o zawodniczkach i zawodnikach uczęszczających do Szkół Mistrzostwa 
Sportowego, klas i akademii sportowych przygotowaliśmy, wspólnie z towarzy-
stwem ubezpieczeniowym PZU S.A., specjalną ofertę ubezpieczenia NNW.
 
Ubezpieczenie dedykowane jest zawodnikom do lat 18 uprawiającym wszystkie 
dyscypliny sportu, w formie zorganizowanej przez SMS/akademię/szkołę. Poli-
sa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową, co oznacza, że obowiązuje 
również poza zajęciami sportowymi, np. podczas lekcji i pozasportowych zajęć 
w szkole. W związku z tym nie ma potrzeby zakupu dodatkowego ubezpieczenia 
NNW szkolnego, bo uniwersalna polisa sportowa w pełni je zastępuje. 

Zakres ubezpieczenia w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku (który 
wystąpił na terenie Polski):

  świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  koszty leczenia, w tym rehabilitacji,
  zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy,
 świadczenie z tytułu śmierci.
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Tabela świadczeń dla dzieci i młodzieży Szkół Mistrzostwa Sportowego, klas 
i akademii sportowych według wieku ubezpieczonej osoby:

świadczenia
suma ubezpieczenia w złotych

Wariant I Wariant II

świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku  
na zdrowiu 5000 zł 15 000 zł

koszty leczenia, w tym rehabilitacji 3000 zł 6000 zł
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych 1250 zł 1250 zł

świadczenie z tytułu śmierci 5000 zł 15 000 zł

Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika za roczny okres ubezpieczenia  
wg wieku ubezpieczonego

0-12 lat 48 zł 80 zł

13-15 lat – 260 zł

16-18 lat – 480 zł

Najistotniejsze kwestie ubezpieczenia:
 ochrona 24/7,
  składka roczna już od 48 zł,
  NNW + koszty leczenia, w tym rehabilitacji,
  forma zawarcia polisy: bezimienna*. 
*)  warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest zgłoszenie wszystkich zawodników/zawodniczek w danej 
grupie wiekowej w tym samym wariancie.

W przypadku wystąpienia kontuzji szkoda likwidowana będzie na zasadzie refun-
dacji – ubezpieczyciel zwróci poniesione koszty leczenia/rehabilitacji oraz wypłaci 
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu po zakończeniu leczenia. 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o ubezpiecze-
niu NNW dla dzieci i młodzieży. 

Z wyrazami uszanowania,
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