
Na nowy sezon startowy wraz z firmą  
Ubezpieczenia dla aktywnych Sp. z o.o.  
przygotowaliśmy innowacyjne ubezpieczenie,  
które będziecie mogli nabyć podczas  
rejestracji na zawody!
Ubezpieczenia dopasowane są do osób rozpoczynających swoją sportową przygodę, 
jak i dla zawodników wyczynowo trenujących w klubach sportowych – aby mieć 
poczucie bezpieczeństwa od momentu zapisów do samej mety!



1. Otrzymujesz szeroki zakres ochrony NNW
 • Odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu.
   Polisa NNW w wariancie Standard Plus zapewni Ci świadczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku w razie wszelkich 

urazów – począwszy od naderwania mięśnia, zerwania więzadła, czy też mogących się przytrafić złamań (katalog urazów 
jest bardzo szeroki – obejmuje blisko 200 różnych zdarzeń – https://tueuropa.pl/doclib/Rozporzadzenie-Ministra.pdf).  
Umożliwi Ci to podjęcie efektywnego leczenia i rekonwalescencji, dzięki czemu będziesz mógł szybciej powrócić 
do aktywności.

 • Odszkodowanie w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

2. Otrzymujesz 100% zwrotu poniesionych wydatków na opłatę startową
  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy sportowej daje Ci komfort, że w razie sytuacji losowej, która uniemożliwi start, 

zwrócimy Ci koszt wpisowego w wysokości 100% poniesionych wydatków!
 Powodami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie sportowej mogą być:
 •  nieszczęśliwy wypadek (np. kontuzja), który Cię spotkał, nagłe zachorowanie (np. choroba), które uniemożliwiają Ci udział 

w imprezie, bądź śmierć. Powód rezygnacji musi być odpowiednio udokumentowany (np. otrzymane zwolnienie lekarskie 
albo dokument ze szpitala).

 •  nieszczęśliwy wypadek, śmierć lub nagłe zachorowanie Twojej osoby bliskiej, a także konieczność sprawowania opieki nad 
tą osobą. Powód rezygnacji musi być odpowiednio udokumentowany (np. otrzymane zwolnienie lekarskie albo dokument 
ze szpitala).

 •  zdarzenie losowe, które spowodowało szkodę w Twoim mieniu, a Twoja obecność we wskazanym miejscu jest bezwzględnie 
wymagana,

 • wezwanie przez uprawnione władze administracji, 
 •  udokumentowana i zgłoszona odpowiednim władzom kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych w imprezie sportowej 

(np. dowodu osobistego, paszportu, itp.) pod warunkiem, że miała miejsce nie wcześniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
imprezy sportowej.

 • Ubezpieczenie możesz kupić w momencie rejestrowania się na imprezę sportową.

 •  Ubezpieczenie w zakresie NNW działa podczas całego dnia imprezy sportowej (od godziny 00:00 do 23:59), a jeśli impreza 
jest np. 2-3 dniowa, to również w każde z tych dni.

 •  Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu wpisowego na zawody (czyli zawarciu 
umowy ubezpieczenia) i trwa aż do momentu rozpoczęcia się imprezy.

 •  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie uszczerbku i śmierci jest świadczona nie tylko w trakcie zawodów sportowych, ale 
również w czasie dojazdu, czy powrotu z nich. Oznacza to, że ochrona trwa przez dany dzień, a zdarzenie może mieć 
miejsce wszędzie, nie tylko w trakcie trwania zawodów sportowych. 

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie podczas rejestracji na zawody?

Ważne informacje

Masz pytania?

Napisz do nas:
bok@tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław

Zadzwoń na infolinię 
801 500 300* | 71 36 92 887

w godz. 8.00 - 20.00  
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 - 16.00 w soboty
*opłata wg stawek operatora

Zamów rozmowę
na www.tueuropa.pl

Porozmawiajmy  
na Messenger

@grupaeuropa
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