BSiT/M/Ż/S/K

20.12.2017 r.

KOMUNIKAT

I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego
ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy
sportowych, ochrony środowiska, kontrolerów technicznych, chronometrażystów, organizatorów
sportu popularnego, inspektorów torów, instruktorów doskonalenia techniki jazdy, uczestników jazd
zręcznościowych, w tym na torze oraz uczestników biorących udział bez licencji w imprezach jazd
motocyklowych/ Pucharu Polski/zawodów strefowych/okręgowych informujemy, że została podpisana
umowa na rok 2018 z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group.
Prezydium ZG PZM w dn. 17.11.2017 r. zatwierdziło wysokość stawek na 2018 r. dot. przedłużenia
ubezpieczenia na licencji oraz wydawania nowych dokumentów.
II . Ubezpieczenie od NNW w roku 2018 obejmuje wyłącznie wypadki, jakie powstaną w kraju i zagranicą
podczas zorganizowanych treningów i w trakcie rozgrywania zawodów oraz w drodze, w tym
powrotnej, na zawody i zorganizowane treningi, za wyjątkiem instruktorów doskonalenia techniki
jazdy, uczestników biorących udział bez licencji w imprezach jazd motocyklowych/ Pucharu
Polski/zawodów strefowych/okręgowych i organizatorów sportu popularnego, którzy będą objęci
ochroną ubezpieczeniową wyłącznie podczas trwania zorganizowanych imprez na terenie kraju .
Zasady ubezpieczenia zagranicą zawodników sportu żużlowego i motocyklowego wymienione są
w p. IV 1.5.
Ubezpieczeniem nie są objęte wypadki, jakie powstaną podczas udziału w zawodach
i imprezach, które nie posiadają pisemnej akceptacji Polskiego Związku Motorowego
(zatwierdzonego regulaminu).
III. Zawodnik, kierowca, pilot, sędzia/komisarz sportowy, kontroler techniczny, chronometrażysta,
inspektor toru, instruktor doskonalenia techniki jazdy i organizator sportu popularnego zostaje
automatycznie objęty ubezpieczeniem od dnia przedłużenia lub wydania przez Biuro Sportu
i Turystyki ZG PZM lub ZO PZM licencji , które może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu
niezbędnych dokumentów łącznie z wniesieniem stosownej imiennej opłaty odpowiednio:
- do kasy ZG PZM lub załączeniem dowodu wpłaty na konto Zarządu Głównego Polskiego
Związku Motorowego /Bank Zachodni WBK S.A. 66 O/ W-wa 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000,
- do kasy ZO PZM lub załączeniem dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego
PZM.
Ubezpieczenie wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.
Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku
ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte.

IV. Zasady ubezpieczenia zawodników
1. Opłaty za licencje (na cały sezon) dla zawodników/kierowców, pilotów wydawane przez
Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM
Żużel

przedłużenie do
30.06.2018

przedłużenie od
1.07.2018

nowe

duplikat

Suma ubezpieczenia 50.000 zł

850
+100 zł druk
1.200
+100 zł druk
1.500
+100 zł druk

425
+100 zł druk
600
+100 zł druk
750
+100 zł druk

950
+100 zł druk
1.300
+100 zł druk
1.600
+100 zł druk

100
+100 zł druk
100
+100 zł druk
100
+100 zł druk

Suma ubezpieczenia 25.000 zł

przedłużenie do
30.06.2018

przedłużenie od
1.07.2018

nowe

duplikat

Mini Żużel (80cm3, 125 cm3, 250cm3)
Motocykle: Wyścigi lic.”A”

80
400

40
200

Motocykle: MC/E/CC lic.”A”

330

165

100
420
+40 zł druk
350
+40 zł druk

50
50
+40 zł druk
50
+40 zł druk

Motocykle: Trial lic.”A”

270

135

290
+40 zł druk

50
+40 zł druk

Motocykle Supermoto lic „A”, ”B”

100

50

Motocykle Skutery lic.”B”

100

50

Karting – lic.senior

150

75

120
+40 zł druk
120
+40 zł druk
170
+40 zł druk

50
+40 zł druk
50
+40 zł druk
50
+40 zł druk

Suma ubezpieczenia 100.000 zł
Suma ubezpieczenia 150.000 zł

Suma ubezpieczenia 25.000 zł

przedłużenie przedłużenie od nowe
do 30.06.2018 1.07.2018

duplikat

Samochody: Licencja “R” :
rajdy, rajdy terenowe, wyścigi górskie

500

250

520

50

Samochody: Licencja “B, C”, “B,C Junior”, “C Junior” ”D”
wyścigi, rallycross, wyścigi górskie, drift

500

250

520

50

Samochody: Licencja “R co-driver”:
rajdy, rajdy terenowe

500

250

520

50

Suma ubezpieczenia 50.000 zł

przedłużenie przedłużenie od nowe
do 30.06.2018 1.07.2018

duplikat

Samochody: Licencja “R” :
rajdy, rajdy terenowe, wyścigi górskie

800

400

820

50

Samochody: Licencja “B, C”, “B,C Junior”, “C Junior” “D”
wyścigi, rallycross, wyścigi górskie, drift

800

400

820

50

Samochody: Licencja “R co-driver”:
rajdy, rajdy terenowe

800

400

820

50

Suma ubezpieczenia 100.000 zł

przedłużenie
do 30.06.2018

przedłużenie
od 1.07.2018

nowe

duplikat

Samochody: Licencja “R” :
rajdy, rajdy terenowe, wyścigi górskie

1200

600

1220

50

Samochody: Licencja “B, C”, “B,C Junior”, “C Junior” “D”
wyścigi, rallycross, wyścigi górskie, drift

1200

600

1220

50

Samochody: Licencja “R co-driver”:
rajdy, rajdy terenowe

1200

600

1220

50

Suma ubezpieczenia 25.000 zł

przedłużenie
do30.06.2018

przedłużenie
od 1.07.2018

nowe

duplikat

Pojazdy Zabytkowe - licencja „R-HREG”

100

50

120

50

(historyczne rajdy na regularność, w których średnia
prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h.)

Opłata za zmianę licencji motocyklowych z „B” na „A” w wyścigach, motocrossie, enduro,
trialu i supermoto wynosi 10 zł.
Opłaty za licencje jednorazowe dla zawodników/kierowców, pilotów wydawane
Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM
Suma ubezpieczenia 25.000 zł
Licencje jednorazowe składka w zł
Motocykle: Wyścigi licencja ”A”
100
Motocykle: MC/E/CC licencja ”A”
80
Motocykle: Trial licencja ”A”
60
Motocykle: Supermoto licencje ”A”, ”B”
40
Motocykle: Skutery licencja ”B”
40
Samochody: Licencja “R” :
100
rajdy, rajdy terenowe, wyścigi górskie
Samochody: Licencja “B, C”, “B,C Junior”, “C Junior”:
100
wyścigi, rallycross, wyścigi górskie
Samochody: Licencja “R co-driver”:
100
piloci rajdy, rajdy terenowe
Karting
60
40
Pojazdy Zabytkowe - licencja „R-HREG”
(historyczne rajdy na regularność, w których średnia
prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h.)

przez

Licencje jednorazowe mogą być wydane max. 2 razy - z zastrzeżeniem, iż podane w
tabeli stawki dotyczą jednego udziału w zawodach (opłata za druk jest jednorazowa).
1.1 W ramach opłat wymienionych w p.IV.1 zawodnicy są ubezpieczeni od NNW jak w p. II i III w
sportach:
- Motocyklowym, Kartingowym, Mini Żużlowym (80cm3, 125 cm3, 250cm3) oraz Pojazdy Zabytkowe na
sumy :
25.000 zł w razie 100% kalectwa
12.500 zł w razie śmierci

- Żużlowym (wysokość sumy ubezpieczenia do wyboru):
50.000 zł w razie 100% kalectwa
25.000 zł w razie śmierci.
lub
100.000 zł w razie 100% kalectwa
50.000 zł w razie śmierci
lub
150.000 zł w razie 100% kalectwa
75.000 zł w razie śmierci
- Samochodowym (wysokość sumy ubezpieczenia do wyboru):
25.000 zł w razie 100% kalectwa
12.500 zł w razie śmierci
lub
50.000 zł w razie 100% kalectwa
25.000 zł w razie śmierci.
lub
100.000 zł w razie 100% kalectwa
50.000 zł w razie śmierci
1.2 Każda wydana lub przedłużona przez Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM
- krajowa licencja zawodnika w sporcie motocyklowym, kartingowym oraz licencja „R-HREG”
będzie miała trwale naklejony hologram z logo PZM i liczbą 2018 (zielony napis na srebrnym tle);
- w sporcie samochodowym licencja będzie miała trwale naklejony hologram z logo PZM i liczbą
2018 (złoty napis na srebrnym tle z numerem);
- w sporcie żużlowym i mini żużlu (80cm3, 125 cm3, 250cm3) licencje nie posiadają znaczków- jest
wpisany numer polisy ubezpieczeniowej.
1.3 W przypadku wydania :
a/ dla tego samego zawodnika drugiej i kolejnej licencji obniża się stawkę o 50 zł, a dla
licencji wydanych od 1 lipca 2018 r. o 25 zł.
b/ dla tego samego sędziego, chronometrażysty, komisarza sportowego /technicznego, inspektora
toru, obniża się stawkę o 5 zł /bez względu na licencje przypisane do w/w funkcji/.
Obniżka dotyczy licencji wydawanych przez ZG PZM i ZO PZM.
1.4 Warunkiem wydania licencji międzynarodowej lub sponsorskiej jest posiadanie przez zawodnika
aktualnej licencji krajowej (nie dotyczy sportu samochodowego).
1.5 Warunkiem niezbędnym do wydania licencji mistrzowskiej, międzynarodowej zawodnikom sportu
motocyklowego, żużlowego jest obowiązkowe wykupienie w Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM
ubezpieczenia :
a/ sumy ubezpieczeń zawodników - licencje wielokrotne FIM ważne do Mistrzostw Świata (wg
wymogów FIM) :
NNW 50.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP stanowiąca
równowartość
- dla sportu żużlowego 1.050 Euro
- dla sportu motocyklowego : motocross 275 Euro
- dla sportu motocyklowego : wyścigi, trial, enduro, cross country, supermoto 165 Euro
koszty leczenia 14.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP
w wysokości równowartości 56 Euro
koszty transportu (wariant I) 5.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 20 Euro
koszty transportu (wariant II) 12.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 48 Euro

b/ sumy ubezpieczeń zawodników - licencje wielokrotne FIM EUROPE ważne do Mistrzostw
Europy (wg wymogów FIM EUROPE):
koszty leczenia 14.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP
w wysokości równowartości 56 Euro
koszty transportu (wariant I) 5.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP w
wysokości równowartości 20 Euro
koszty transportu (wariant II) 12.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 48 Euro
c/ sumy ubezpieczeń zawodników - licencje wielokrotne FIM i FIM EUROPE umożliwiające
udział w zawodach międzynarodowych (wg wymogów FIM i FIM EUROPE) :
koszty leczenia - 14.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP w
wysokości równowartości 56 Euro
koszty transportu (wariant I) - 5.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 20 Euro
koszty transportu (wariant II) 12.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 48 Euro
W przypadku startu zawodnika z licencją mistrzowską FIM w zawodach międzynarodowych
przyznane zostanie odszkodowanie zgodnie z p.1.5 c.
Koszt ubezpieczenia jednego zawodnika w czasie zawodów wymienionych w p.IV.1.5.a,b,c
trwających od 1 do 3 dni , będzie wynosił 1/12 kwoty należnej za ubezpieczenie przez cały sezon, do
6 dni - 2/12, do 9 dni - 3/12 , a powyżej 9 dni składka roczna .
1.6 Warunkiem niezbędnym do wydania licencji międzynarodowej zawodnikom sportu
samochodowego jest wykupienie w Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM dodatkowego
ubezpieczenia:
a/

sumy ubezpieczeń
zawodników licencje umożliwiające udział w zawodach
międzynarodowych (za zgodą ZG PZM):
koszty leczenia - 14.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP
w wysokości równowartości 56 Euro
koszty transportu - 5.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP
w wysokości równowartości 20 Euro
koszty transportu (wariant II) 12.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 48 Euro
Koszt ubezpieczenia jednego zawodnika w czasie zawodów wymienionych w p.IV.1.6.a. trwających
od 1 do 3 dni , będzie wynosił 1/12 kwoty należnej za ubezpieczenie przez cały sezon, do 6 dni 2/12, do 9 dni - 3/12 , a powyżej 9 dni składka roczna .

1.7 Warunkiem niezbędnym do wydania licencji międzynarodowej „R-HREG” zawodnikom
startującym w zawodach pojazdów zabytkowych w historycznych rajdach na
regularność, w których średnia prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h.
jest obowiązkowe wykupienie w Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM ubezpieczenia :
a/ sumy ubezpieczeń dla R–HREG zawodnika startującego w zawodach pojazdów
zabytkowych w historycznych rajdach na regularność, w których średnia
prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h. biorących udział w zawodach
międzynarodowych (za zgodą ZG PZM) :
koszty leczenia - 14.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP
w wysokości równowartości 56 Euro

koszty transportu (wariant I) - 5.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego NBP
w wysokości równowartości 20 Euro
koszty transportu (wariant II) 12.000 Euro - składka roczna płatna w PLN wg kursu średniego
NBP w wysokości równowartości 48 Euro
Koszt ubezpieczenia jednego zawodnika w czasie zawodów wymienionych w p.IV.1.7.a trwających od
1 do 3 dni , będzie wynosił 1/12 kwoty należnej za ubezpieczenie przez cały sezon, do 6 dni - 2/12,
do 9 dni - 3/12 a powyżej 9 dni składka roczna .
1.8 Koszt druków dla licencji mistrzowskich/międzynarodowych FIM oraz koszt licencji
międzynarodowych dla posiadaczy licencji krajowych i koszt licencji sponsorskich:
żużel
motocykle
samochody karting
Mistrzowska
wg FIM
wg FIM
Międzynarodowa
100
50
50
wielokrotna
Międzynarodowa
50
50
100
jednorazowa
Sponsorska krajowa
100
200 Sponsorska,
za zawodnika
Team/zgłaszający
Sponsorska
wg FIM
wg FIM
700
500
międzynarodowa
za sponsora Team/zgłaszający

2. Opłaty za licencje zawodników/kierowców wydawane przez ZO PZM
Suma ubezpieczenia 25.000 zł

przedłużenie przedłużenie
nowa
do 30.06.2018 od 1.07.2018
Motocykle: Wyścigi licencja ”B”
290
145
310+40 zł
druk
Motocykle: MC/E/CC licencje ”B”, „C” 210
105
230+40 zł
druk
Motocykle: Trial licencja ”B”
160
80
180+40 zł
druk
Motocykle: Wyścigi dla pojazdów
160
80
180+40 zł
zabytkowych licencja „B”
druk
Karting licencja junior
120
60
130
+40 zł druk
Suma ubezpieczenia 25.000 zł
Samochody Licencja RN

Suma ubezpieczenia 50.000 zł
Samochody Licencja RN

przedłużenie przedłużenie
nowa
do 30.06.2018 od 1.07.2018
400
200
420

przedłużenie przedłużenie
nowa
do 30.06.2018 od 1.07.2018
700
350
720

duplikat
50+40 zł
druk
50+40 zł druk
50+40 zł druk
50+40 zł druk
50
+40 zł druk

duplikat
50

duplikat
50

Opłaty za licencje jednorazowe dla zawodników wydawane przez ZO PZM
Suma ubezpieczenia 25.000 zł
Licencje jednorazowe składka w zł
70
Motocykle: Wyścigi licencja ”B”
50
Motocykle: MC/E/CC licencja ”B”, „C”
30
Motocykle: Trial licencja ”B”
30
Motocykle: Wyścigi dla pojazdów zabytkowych licencja „B”

2.1 W ramach opłat wymienionych w p.IV.2 zawodnicy są ubezpieczeni od NNW jak w p. II i III na
sumy:
25.000 zł w razie 100% kalectwa
12 .500 zł w razie śmierci
w sporcie samochodowym wysokość sumy ubezpieczenia do wyboru:
25.000 zł w razie 100% kalectwa
12.500 zł w razie śmierci
lub
50.000 zł w razie 100% kalectwa
25.000 zł w razie śmierci.
2.2 Opłaty dla uczestników biorących udział bez licencji w imprezach jazd
motocyklowych/Pucharu Polski/zawodów strefowych i okręgowych oraz samochodowych
rajdów terenowych pobierane przez ZO PZM: ubezpieczenie 25 zł – za każdą rundę / za osobę

Listy uczestników jazd motocyklowych/Pucharu Polski/zawodów strefowych
i okręgowych oraz samochodowych rajdów terenowych należy bezwzględnie przesyłać
w terminie 7 dni od daty zawodów bezpośrednio do Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group.
2.3 W ramach opłat wymienionych w p.IV.2.2 osoby są ubezpieczone od NNW na sumę:
25.000 zł w razie 100% kalectwa
12.500 zł w razie śmierci
2.4 Wydanie lub przedłużenie przez ZO PZM zawodnikom licencji kartingowej „JUNIOR” oraz
zawodnikom sportu samochodowego i wszystkim zawodnikom sportu motocyklowego nastąpi
przez trwale naklejony hologram z logo PZM i liczbą 2018 (czerwony napis na srebrnym tle).
V. Zasady ubezpieczenia sędziów
chronometrażystów,
inspektorów

/

komisarzy sportowych, kontrolerów technicznych,
torów,
instruktorów
doskonalenia
techniki
jazdy.

1. Opłaty za licencje sędziów / komisarzy sportowych, ochrony środowiska, kontrolerów
technicznych, chronometrażystów, inspektorów torów wydawane przez Biuro Sportu
i Turystyki ZG PZM :
przedłużenie
40 zł
nowe
50 zł
duplikat
10 zł
1.1 Opłaty za legitymacje organizatorów sportu popularnego wydawane przez Biuro Sportu
i Turystyki ZG PZM :
nowe/przedłużenie 6,00 zł
2. Osoby, o których mowa w p.V.1 są ubezpieczone od NNW jak w p. II i III na sumy:
15.000 zł w razie 100% kalectwa
7.500 zł w razie śmierci
2.1 Osoby o których mowa w p.V.1.1 są ubezpieczone od NNW jak w p. II i III na sumy:
12.000 zł w razie 100% kalectwa
6.000 zł w razie śmierci

3. Każda wydana lub przedłużona przez Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM licencja osób
wymienionych w pkt:
- V.1 będzie oznakowana trwale naklejonym hologramem z logo PZM i liczbą 2018
(zielony napis na srebrnym tle).
W sporcie samochodowym licencje sędziowskie klasy I będą oznakowane hologramem z logo
PZM i liczbą 2018 (złoty napis na srebrnym tle z numerem).
W sporcie żużlowym licencje nie posiadają znaczków jest wpisany numer polisy ubezpieczeniowej. - V.1.1 legitymacja organizatora sportu popularnego:
stopnia „P” będzie oznakowana trwale naklejonym hologramem z logo PZM i liczbą 2018
(zielony napis na srebrnym tle),
stopnia „O” będzie oznakowana trwale naklejonym hologramem z logo PZM i liczbą 2018 (czerwony
napis na srebrnym tle - znaczki w posiadaniu ZO PZM).
Wydanie licencji następuje wyłącznie po okazaniu dowodu wniesienia stosownej opłaty albo
uregulowanie należności bezpośrednio w kasie ZG PZM.
4. Opłaty za licencje sędziów
wydawane przez ZO PZM :
przedłużenie
30 zł
nowe
40 zł
duplikat
10 zł

/

komisarzy

sportowych,

kontrolerów

technicznych

4.1 Osoby o których mowa w p.V.4 są ubezpieczone od NNW jak w p. II i III na sumy:
15.000 zł w razie 100% kalectwa
7.500 zł w razie śmierci
4.2 Każda wydana lub przedłużona przez ZO PZM licencja/legitymacja osób wymienionych w p.V 4
będzie oznakowana trwale naklejonym hologramem z logo PZM i liczbą 2017 (czerwony napis na
srebrnym tle) i wydane wyłącznie po okazaniu dowodu wniesienia stosownej płaty albo
uregulowanie należności bezpośrednio w kasie ZO PZM.
VI. Zobowiązuje się ZO PZM do ścisłego przestrzegania zawartych w niniejszym piśmie
ustaleń oraz do prowadzenia ścisłej ewidencji wydanych i przedłużonych licencji
zawodnikom oraz sędziom /komisarzom sportowym/technicznym. W sporcie samochodowym
zobowiązuje się ZO PZM do prowadzenia baz danych w systemie INSIDE PZM.
ZO
PZM pisemnie
poinformuje
Biuro
Sportu
i
Turystyki
ZG
PZM o
ilości
wydanych/przedłużonych licencji zawodników/kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy sportowych,
kontrolerów
w terminie : do 15 stycznia 2019 r. - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
VII. Przypominamy, że organizatorzy imprez motorowych zobowiązani są do:
- ubezpieczenia we własnym zakresie od NNW wszystkich osób uczestniczących
w organizacji zawodów za wyjątkiem licencjonowanych sędziów /komisarzy sportowych, ochrony
środowiska/technicznych, chronometrażystów.
- ubezpieczenia wszystkich imprez motorowych od odpowiedzialności cywilnej /OC/.
VIII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:
1) świadczenie z tytułu całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu
2) świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
3) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
4) uznanie następstw udaru mózgu i zawału serca jako NNW
Jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1%-100% Compensa
wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku NNW COMPENSA wypłaci 50% sumy
ubezpieczenia.

W stosunku do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych
wypadków, dla licencji wydawanych przez Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM, COMPENSA
ponosi odpowiedzialność, jeśli wartość szkody przekroczy 3% sum ubezpieczenia. Wysokość
świadczenia (odszkodowania) w każdej

szkodzie,

pomniejszona zostaje o 3% sumy

ubezpieczenia NNW .
IX. Zniesienie udziału własnego
Po opłaceniu dodatkowej składki wyszczególnionej w Informacji do licencji wydawanych przez
Biuro Sportu i Turystyki PZM zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony w ten
sposób, iż w ubezpieczeniu NNW

Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. Vienna

Insurance Group ponosi odpowiedzialność także w przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza
3% sum ubezpieczenia a ponadto wysokość odszkodowania w każdej szkodzie nie zostanie pomniej
szona o 3% sumy ubezpieczenia.
Zniesienie udziału własnego w przypadku zawodników uczestniczących w zawodach
mistrzowskich jest możliwe za pobraniem dodatkowej składki wyszczególnionej w Informacji
do licencji wydawanych przez Biuro Sportu i Turystyki PZM.
X. LIKWIDACJA SZKÓD
1. W razie powstania zdarzenia objętego ochroną, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić:
1) w przypadku zdarzeń objętych na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych – COMPENSĘ:
a) telefonicznie: Centrum Alarmowe + 48 22 295 82 01 lub Infolinia Compensy; 801 120 000
b) elektronicznie: www.compensa.pl
c) pisemnie na adres: Departament Ubezpieczeń Indywidualnych, 02-342 Warszawa, Al.
Jerozolimskie 162;
2) w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem na podstawie Ogólnych warunków
ubezpieczenia Compensa Voyage oraz Szczególnych warunków ubezpieczenia kosztów
leczenia za granicą i transportu - Przedstawiciela COMPENSY – APRIL POLSKA
ASSISTANCE Sp. z o.o., 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73, , nr tel. + 48 22 295 82 01.
2. Druk zgłoszenia szkody powinien być wypełniony i podpisany przez Ubezpieczonego, potwierdzony
przez Organizatora, bądź Klub i wraz z kserokopią licencji/certyfikatu i z pozostałymi dokumentami
dotyczącymi zaistniałego zdarzenia przesłany stosownie do postanowień p.X.1. W przypadku osób,
które nie są członkami PZM i nie posiadają licencji zawodniczych, fakt zaistnienia wypadku musi być
potwierdzony przez organizatora i profesjonalne służby medyczne.
Zgłoszenie szkody – na obowiązującym formularzu /w załączeniu wzór zgłoszenia szkody/.
Fakt zaistnienia wypadku winien być bezwzględnie zgłoszony do Ubezpieczyciela
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni licząc od daty jego powstania pod rygorem
odmowy wypłaty odszkodowania.
Zgłoszenie szkody – na obowiązującym formularzu /w załączeniu wzór zgłoszenia szkody/.
Otrzymują:
ZO PZM – z prośbą o przesłanie do wszystkich swoich klubów zrzeszonych w PZM
Wiceprezes ZG PZM
/-/ Arkadiusz Sąsara

I N F O R M A C J A – DO LICENCJI WYDAWANYCH PRZEZ BIURO SPORTU
I TURYSTYKI ZG PZM (sport samochodowy, sport kartingowy)
1. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku 2018 obejmuje wyłącznie
wypadki, jakie powstaną w kraju i za granicą podczas zorganizowanych treningów i w trakcie
rozgrywania zawodów oraz w drodze, w tym powrotnej, na zawody i zorganizowane treningi.
W przypadku osób, o których mowa w pkt IV.1 i V.1 po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony
ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony w ten sposób, iż w ubezpieczeniu NNW Towarzystwo
Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. będzie ponosić odpowiedzialność także w przypadku, gdy
wartość szkody nie przekracza 3% sum ubezpieczenia a ponadto wysokość odszkodowania w każdej
szkodzie nie zostanie pomniejszona o 3% sumy ubezpieczenia. Rozszerzenie to może zostać
zastosowane wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych, którzy opłacą dodatkową
(oprócz podstawowej) składkę w następującej wysokości:
licencje roczne:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 30% składki podstawowej,
licencje jednorazowe:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 100% składki podstawowej
2. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia zawodników/kierowców w sporcie samochodowym
biorących udział w zawodach międzynarodowych oraz zawodników z licencjami RN wydawanymi
przez ZO PZM::

Zakres dodatkowego Suma
ubezpieczenia
ubezpieczenia
zagranicznego

Składka
roczna

Składka jednorazowa
od 1 do 3 dni do 6 dni do 9 dni

należy wpłacić równowartość w PLN wg kursu
średniego NBP

Koszty leczenia

14.000 €

56 €

5€

10 €

15 €

Koszty transportu

(wariant I) 5.000 €

20 €

2€

4€

6€

76 €

7€

14 €

21 €

Razem: 19.000 €

Zakres dodatkowego Suma
ubezpieczenia
ubezpieczenia
zagranicznego

Składka
roczna

Składka jednorazowa
od 1 do 3 dni do 6 dni do 9 dni

należy wpłacić równowartość w PLN wg kursu
średniego NBP

Koszty leczenia

14.000 €

56 €

5€

10 €

15 €

Koszty transportu

(wariant II) 12.000 €

48 €

4€

8€

12 €

104 €

9€

18 €

27 €

Razem: 26.000 €

I N F O R M A C J A – DO LICENCJI WYDAWANYCH PRZEZ BIURO SPORTU
I TURYSTYKI ZG PZM
(sport żużlowy, sport motocyklowy)
1. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku 2018 obejmuje wyłącznie
wypadki, jakie powstaną w kraju i zagranicą podczas zorganizowanych treningów i w trakcie
rozgrywania zawodów oraz w drodze, w tym powrotnej, na zawody i zorganizowane treningi.
W przypadku osób, o których mowa w pkt IV.1 i V.1 po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony
ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony w ten sposób, iż w ubezpieczeniu NNW Towarzystwo
Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. będzie ponosić odpowiedzialność także w przypadku, gdy
wartość szkody nie przekracza 3% sum ubezpieczenia a ponadto wysokość odszkodowania w każdej
szkodzie nie zostanie pomniejszona o 3% sumy ubezpieczenia. Rozszerzenie to może zostać
zastosowane wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych, którzy opłacą dodatkową
(oprócz podstawowej) składkę w następującej wysokości:
licencje roczne:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 30% składki podstawowej,
licencje jednorazowe:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 100% składki podstawowej.
2. Ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach mistrzowskich FIM:
Zakres
Ubezpieczeni
a

Suma Ubezpieczenia

Składka roczna
należy wpłacić
równowartość w
PLN wg kursu
średniego NBP
1.050 Euro – żużel
NNW
50.000 Euro
275 Euro – motocross
165 Euro –trial,enduro,
wyścigi motocyklowe,
cross country, supermoto
Koszty leczenia
14.000 Euro
56 Euro
Koszty transportu (wariant I) 5.000 Euro
20 Euro
(wariant II) 12.000 Euro 48 Euro

Składka jednorazowa
należy wpłacić równowartość
w PLN wg kursu średniego
NBP
88 Euro
23 Euro
14 Euro

5 Euro
2 Euro
4 Euro

Zniesienie udziału własnego w przypadku zawodników uczestniczących w zawodach mistrzowskich
jest
możliwe
wyłącznie
w
odniesieniu
do
poszczególnych
ubezpieczonych,
którzy opłacą dodatkową (oprócz podstawowej) składkę w następującej wysokości:
licencje roczne:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 50% składki podstawowej,
licencje jednorazowe:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 400% składki podstawowej.
W przypadku zmiany licencji z „B” wydawanej przez Zarządy Okręgowe na „A” wydawanej przez Biuro
Sportu i Turystyki ZG PZM w trakcie sezonu, składka za zniesienie udziału własnego liczona jest
w systemie pro rata temporis nie mniej jednak niż 50% składki należnej za to rozszerzenie.

I N F O R M A C J A – DO LICENCJI WYDAWANYCH PRZEZ BIURO SPORTU
I TURYSTYKI ZG PZM
(Pojazdy

Zabytkowe licencja „R-HREG” - historyczne rajdy na regularność,
w których średnia prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h.)
1. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku 2018 obejmuje wyłącznie
wypadki, jakie powstaną w kraju i za granicą podczas zorganizowanych treningów i w trakcie
rozgrywania zawodów oraz w drodze, w tym powrotnej, na zawody i zorganizowane treningi.
W przypadku osób, o których mowa w pkt IV.1 po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony
ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony w ten sposób, iż w ubezpieczeniu NNW Towarzystwo
Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. będzie ponosić odpowiedzialność także w przypadku, gdy
wartość szkody nie przekracza 3% sum ubezpieczenia
a ponadto wysokość odszkodowania w każdej szkodzie nie zostanie pomniejszona o 3% sumy
ubezpieczenia. Rozszerzenie to może zostać zastosowane wyłącznie w odniesieniu do
poszczególnych ubezpieczonych, którzy opłacą dodatkową (oprócz podstawowej) składkę w
następującej wysokości:
licencje roczne:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 30% składki podstawowej,
licencje jednorazowe:
- zwyżka za zniesienie udziału własnego wynosi 100% składki podstawowej
2. Ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach międzynarodowych w historycznych
rajdach na regularność, w których średnia prędkość jest ograniczona maksymalnie do 50 km/h

Zakres dodatkowego Suma
ubezpieczenia
ubezpieczenia
zagranicznego

Składka
roczna

Składka jednorazowa
od 1 do 3 dni do 6 dni do 9 dni

należy wpłacić równowartość w PLN wg kursu
średniego NBP

Koszty leczenia

14.000 €

56 €

5€

10 €

15 €

Koszty transportu

(wariant I) 5.000 €

20 €

2€

4€

6€

76 €

7€

14 €

21 €

Razem: 19.000 €

Zakres dodatkowego Suma
ubezpieczenia
ubezpieczenia
zagranicznego

Składka
roczna

Składka jednorazowa
od 1 do 3 dni do 6 dni do 9 dni

należy wpłacić równowartość w PLN wg kursu
średniego NBP

Koszty leczenia

14.000 €

56 €

5€

10 €

15 €

Koszty transportu

(wariant II) 12.000 €

48 €

4€

8€

12 €

104 €

9€

18 €

27 €

Razem: 26.000 €

