
 

 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI                                   

I POSIADANEGO MIENIA 

 
POLISA seria K NR 09172323 

 

UBEZPIECZONY 

KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 
oraz 
Jednostki organizacyjne Zrzeszenia LZS,  Kluby zrzeszone w LZS, inne jednostki KZ 
LZS   
Trenerzy ,  sportowcy,  zawodnicy członkowie  klubów zrzeszonych w KZ  LZS i KZ 
LZS 

DZIAŁALNOŚĆ OBJĘTA 

OCHRONĄ 

UBEZPIECZENIOWĄ 

Działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki  Organizacja 
imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (w szczególności 
imprez sportowych)  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
Działalność klubów sportowych, Organizacja zgrupowań sportowych. 
 
Odpowiedzialność pracownika (z tytułu wykonywania pracy trenera, instruktora, 
sędziego sportowego w ramach Ludowych Klubów Sportowych, Ludowych 
Zespołów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych, Uczniowsko - Ludowych 
klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych. Z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody 
Zrzeszenie/klub zobowiązany jest do udokumentowania, że sprawca szkody w dniu 
szkody należał do klubu. 
 
Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 4 i § 5 oraz innych postanowień OWU 
zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Osób objętych 
ubezpieczeniem 
za Szkody wyrządzone: 
1) wskutek rażącego niedbalstwa, 
2) przez Podwykonawców Osób objętych ubezpieczeniem (OC podwykonawców),                  
z zachowaniem regresu do Podwykonawcy, 
3) w nieruchomościach i ruchomościach użytkowanych przez Osoby objęte 
ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego 
tytułu prawnego (OC najemcy), z wyjątkiem Szkód w pojazdach, ich wyposażeniu 
lub rzeczach w nich pozostawionych, 
4) wskutek uchybień popełnionych przy wykonywaniu robót lub usług, z wyjątkiem 
uchybień w wykonywaniu Czynności zawodowych, 
5) przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
6) w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych, 
7) wskutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, pozostałych urządzeń i instalacji, 
8) wskutek wadliwej reklamy lub instrukcji użytkowania Produktu, 
9) podczas podróży służbowych Pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z 
wyjątkiem Wypadków zaistniałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, Kanady lub ich posiadłości,  
10) w Wartościach pieniężnych, kosztach odtworzenia dokumentów, aktach, 
rękopisach 
lub planach. - podlimit 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 



 

ubezpieczenia 

ZAKRES 

TERYTORIALNY 
Teren RP 

OKRES 

UBEZPIECZENIA 
01.01.2021 - 31.12.2021  

PRZEDMIOT    

UBEZPIECZENIA 

odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności określonej                  

w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia 

wykorzystywanego w tej działalności 

ZAKRES 

UBEZPIECZENIA 
delikt, kontrakt  

SUMA GWARANCYJNA 
500 000,00 PLN na jeden i 500 000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia  

FRANSZYZA 

REDUKCYJNA 

DELIKT + KONTRAKT 

Wykupiona, z zastrzeżeniem 200 zł w OC zawodowe 

FRANSZYZA 

INTEGRALNA 
Brak 

ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY O RYZYKA DODATKOWE (KLAUZULE) 

l.p. Klauzula Podlimit odpowiedzialności na 

jeden i wszystkie wypadki 

(PLN) 

Franszyza redukcyjna  

1 2 OC pracodawcy 500 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

świadczenie wypłacone 

na podstawie ustawy o 

wypadkach przy pracy 

2 OC wzajemna 500 000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki 

Wykupiona 

 

 
3 

OC zawodowe 150 000,00 PLN 
na jeden wypadek 

500 000,00 PLN 
na wszystkie wypadki 

200 zł 

4 IR 06 Klauzula płatności ------------------  

5 IR 12 Klauzula prolongaty składki ------------------  

6 IR 23 Klauzula odtworzenia planów i 
dokumentów 

50 000,00 PLN 
na jeden i wszystkie wypadki 

 

7 Klauzula reprezentantów (dotyczy 
ubezpieczenia OC) 

150 000,00 PLN 
na jeden i wszystkie wypadki 

wykupiona 

 



 

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO PRODUKTU 

W ramach osób ubezpieczonych ochrona obejmuje wszystkich członków klubów sportowych zrzeszonych  w 
Ludowych Zespołów  Sportowych. Z zastrzeżeniem, ze w przypadku szkody Zrzeszenie / Klub zobowiązany 
jest udokumentowania, ze sprawca w dniu szkody należał do klubu. 

 

Dodatkowo wykreśla się par. 4 ust 10 OWU zapis : spowodowane w związku z organizacją wyścigów lub 
pokazów konnych, rowerowych,  wodnych, motorowych  oraz przygotowaniami do nich." , z zastrzeżeniem, 
że Ubezpieczyciel nie odpowiada za pokazy i wyścigi lotnicze.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z 
przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za 
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. 

 

KLAUZULE DODATKOWE 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO 

MIENIA 

OC wzajemna 
 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 

Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną za Szkody rzeczowe i Szkody osobowe powodujące roszczenia pomiędzy 
Osobami objętymi ubezpieczeniem. 

2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są: 
1) roszczenia Podwykonawcy do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że został on wymieniony z 

nazwy w umowie ubezpieczenia, 
2) roszczenia Pracownika do pracodawcy oraz roszczenia pracodawcy do Pracownika, 
3) roszczenia pełnomocnika do mocodawcy oraz roszczenia mocodawcy do pełnomocnika. 

3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym § 6 ust. 1 pkt 11 OWU. 
4. Obowiązywanie OC wzajemnej bez konieczności "literalnego" wskazywania z nazwy ubezpieczonych. 
Franszyza redukcyjna: wykupiona 

 

OC zawodowe 
 
Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na zdarzenia skutkujące powstaniem szkody osobowej lub 
rzeczowej, w związku ze sprawowaniem przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego funkcji 
trenera/instruktora/sędziego w zakresie powierzonych uprawnień i obowiązków, bez względu na podstawę 
prawną zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). 
2. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto 
szkody: 
1) wyrządzone przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego: 
a) zawieszonego w pełnieniu powierzonych obowiązków, w okresie zawieszenia, 
b) zwolnionego z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w charakterze trenera/instruktora/sędzeigo 
c) wydalonego z zawodu trenera/instruktora/sędziego 
2) wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do 
wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda, 
3) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów 
wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy, 
3. Franszyza redukcyjna wynosi 200 PLN. 



 

4. Limit 150 000 zł na zdarzenia na jedno i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia 

Franszyza redukcyjna: 200,00 PLN 

 

 

IR 06 Klauzula płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za 

datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego lub datę stempla 

pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 

wystarczające środki finansowe. 

 

IR 12 Klauzula prolongaty składki 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty składki w terminie określonym w umowie 

ubezpieczenia nie skutkuje brakiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub powstaniem prawa 

Ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeszcze przez siedem kolejnych 

dni, przypadających po tym terminie płatności. Wypowiedzenie jest możliwe dopiero począwszy od ósmego 

dnia, przypadającego po dniu będącym terminem płatności składki, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie 

nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Fakt opłacenia składki (w powyższym 

rozumieniu) w terminie siedmiu dni, przypadających po dniu będącym terminem jej płatności, 

Ubezpieczający jest zobowiązany udokumentować Ubezpieczycielowi niezwłocznie po jej opłaceniu. 

 

IR 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte poniesione przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego niezbędne koszty związane z odtworzeniem planów, map, rysunków lub 
innych dokumentów kontraktowych zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie 
trwania okresu ubezpieczenia. Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny 
poniesionych na odtworzenie dokumentów, z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz 
przeprowadzenia niezbędnych analiz. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 50 000,00 PLN 

 

Klauzula reprezentantów (dotyczy ubezpieczenia OC) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, 
przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, 
dyrektorów, właścicieli / wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową 
spółki albo statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym. 
Podlimit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia: 150 
000,00 PLN. 

 
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr  02/23/01/2018 
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r. 


