UNIQA SKI PROGRAM 2020/2021
Numer zgody: DR/NNW/001116/20/DBAR
UNIQA – wiodący ubezpieczyciel austriacki, od lat współpracujący ściśle z czołowymi alpejczykami i
Austriackim Związkiem Narciarskim (ÖSV) przygotował na sezon 2020/2021 specjalną ofertę dla klubów
narciarskich.
Program obsługuje Przedstawicielstwo Generalne UNIQA TU SA w Katowicach.
W ramach programu UNIQ SKI proponujemy:
• krótkoterminowe ubezpieczenia podróżne dla uczestników wyjazdów, zawodników i trenerów
narciarskich,
• długoterminowe ubezpieczenia podróżno - wypadkowe dla zawodników i trenerów na cały sezon lub cały
rok, obejmujące również wypadki w Polsce,
Zakres ubezpieczeń krótkoterminowych i długoterminowych wykracza poza dostępne standardy.
Wyróżnia się przede wszystkim:
• uwzględnieniem kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji w kraju (warianty VIP i RACE)
• objęciem ochroną wypadków związanych z wyczynowym uprawianiem sportu (wariant RACE)
• objęciem ochroną nagłych zaostrzeń chorób przewlekłych we wszystkich wariantach,
• wysokimi sumami ubezpieczenia, w tym ratownictwa z użyciem śmigłowca,
• szerokim zakresem usług Assistance
Dla aktywnych osób polecamy przede wszystkim polisy sezonowe i całoroczne. Zapewniają one przez cały okres
ubezpieczenia ochronę zarówno w Polsce, jak i w całej Europie nie tylko na nartach, ale również podczas
rekreacyjnego uprawiania innych sportów niż narciarstwo (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka
wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
Dla biur podróży oraz klubów sportowych proponujemy również ubezpieczenie kosztów odstąpienia
od podróży:

Ubezpieczenie odstąpienia od podróży
Suma ubezpieczenia

2000 zł

4000 zł

7000 zł

65 zł

115 zł

190 zł

Składka od osoby

Oferta z dnia 10.09.2020r.
Polisa powinna być zawarta na podstawie oferty aktualnej na dzień wystawienia polisy.
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PROGRAM UNIQA SKI - POLISY KRÓTKOTERMINOWE
Sezon 2020/2021 okres: 01.11.2020 do 31.10.2021
ŚWIADCZENIA
Zakres terytorialny
Koszty leczenia za granicą
Zaostrzenie chorób przewlekłych
Wyczynowe uprawianie sportu
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym i w
związku z uprawianiem narciarstwa
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w
Polsce (udział własny 20%)
Bagaż podróżny:
w tym zakup środków pomocniczych (okulary,
protezy i inne)
Sprzęt sportowy

SKI KOMFORT

SKI VIP

SKI RACE

Europa
200 000 zł
włączone
brak

Europa
200 000 zł
włączone
brak

Europa
200 000 zł
włączone
włączone

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

-

15 000 zł

15 000 zł

-

3 000 zł

3 000 zł

-

limit 600 zł

limit 600 zł

-

5 000 zł

5 000 zł

1 wizyta max. 250 1 wizyta max. 250
euro
euro
6 000 euro
6 000 euro

1 wizyta max.
250 euro
6 000 euro

ASSISTANCE
Koszty leczenia stomatologicznego
Koszty akcji ratowniczej
Transport
Ubezpieczonego
z
miejsca
zachorowania/nieszczęśliwego wypadku lub
leczenia do następnego etapu podróży
zagranicznej
Transport i pobyt osoby wezwanej do
Ubezpieczonego

Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum
Alarmowego
Informacje przed podróżą
Przekazanie informacji wskazanej osobie lub
instytucji
Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży
dokumentów, karty
Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu
bagażu
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu
SKŁADKA (za 1 dzień/osobę):

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

transport: 1500
euro pobyt:100
euro/dzień (max.
7 dni)

transport: 1500
euro pobyt:100
euro/dzień (max.
7 dni)

transport:
1500 euro
pobyt:100
euro/dzień
(max. 7 dni)

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

24 h
100 euro

24 h
100 euro

24 h
100 euro

10,05 zł

13,40 zł

24,12 zł

Oferta z dnia 10.09.2020r.
Polisa powinna być zawarta na podstawie oferty aktualnej na dzień wystawienia polisy.
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PROGRAM UNIQA SKI – POLISY DŁUGOTERMINOWE 2020/2021
ŚWIADCZENIA
Zakres terytorialny
Koszty leczenia za granicą
Zaostrzenie chorób przewlekłych
Wyczynowe uprawianie sportu
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
i w związku z uprawianiem narciarstwa
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w Polsce
(udział własny 20%)
ASSISTANCE
Koszty leczenia stomatologicznego
Koszty akcji ratowniczej
Transport Ubezpieczonego z miejsca zachorowania/nieszczęśliwego
wypadku lub leczenia do następnego etapu podróży zagranicznej
Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego
Informacje przed podróżą
Przekazanie informacji wskazanej osobie lub instytucji
Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty
Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu
Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży
zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
Ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej
Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia do miejsca
zakwaterowania
Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu
Ubezpieczonego z podróży zagranicznej
Kierowca zastępczy
Dosłanie niezbędnych aparatów medycznych
Pokrycie kosztów zakwaterowania lub wyżywienia w przypadku
upadłości biura podróży
UBEZPIECZENIE ROCZNE SKŁADKA:
osoby dorosłe:
młodzież szkolna i akademicka:
młodzież szkolna i akademicka z ważną kartą EKUZ:
UBEZPIECZENIE SEZONOWE 01.11.2020- 30.05.2021 SKŁADKA:
osoby dorosłe:
młodzież szkolna i akademicka:
młodzież szkolna i akademicka z ważną kartą EKUZ:
Oferta z dnia 10.09.2020r.
Polisa powinna być zawarta na podstawie oferty aktualnej na dzień wystawienia polisy.

Zakres
Europa
200 000 zł
włączone
włączone
100 000 zł
30 000 zł
10 000 zł
3 wizyty max. 500 euro
8 000 euro
1 000 euro
transport: 1 500 euro pobyt:100
euro/dzień (max. 7 dni)
tak
tak
tak
tak
tak
tak
24 h
100 euro
transport: 1 000 euro pobyt:100
euro/dzień (max. 7 dni)
transport: 1 000 euro pobyt:75
euro/dzień (max. 7 dni)
1 000 euro
1 000 euro
1 000 euro
tak
100 euro / dzień (max. 5 dni)
1150 zł
1002 zł
950 zł
880 zł
690 zł
660 zł
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1. Przy polisach długoterminowych prosimy o potwierdzenie posiadania karty EKUZ
2. Młodzież szkolna i akademicka: młodzież ucząca się do 25 roku życia.
3. Wyczynowe uprawianie sportu: sport wysokiego ryzyka uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych
wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną, do którego zalicza się wyprawy do miejsc
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: wysokie góry
(powyżej 3200m n.p.m.). Ochrona obejmuje trening sportowy narciarstwa alpejskiego, a także starty w
zawodach amatorskich oraz w zawodach kategorii FIS Children. Ochrona zostaje rozszerzona na tereny
narciarskie do wysokości 3500m n.p.m.
4. Doubezpieczenie na dzień startów w zawodach FIS RACE dla ubezpieczeń długoterminowych – 18
zł/dzień.
5. Katalog dyscyplin sportowych objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji (wypadki na
terytorium RP oraz Europy, rekreacyjne uprawianie sportu): narciarstwo, skiboby, alpinizm, dwubój
narciarski, zjazdowe biegi narciarskie, bobsleje, hokej na lodzie, nurkowanie, sport motorowodny, piłka
nożna, koszykówka, tenis stołowy, gimnastyka artystyczna, ringo, piłka wodna, pływanie, kajakarstwo,
wioślarstwo, żeglarstwo śródlądowe, łucznictwo, strzelectwo sportowe, tenis, biegi na orientację,
badminton, piłka siatkowa, piłka ręczna, baseball, dalekowschodnie sporty walki, gimnastyka sportowa i
akrobatyczna, pięciobój nowoczesny, siedmiobój i dziesięciobój w lekkoatletyce, kulturystyka, kolarstwo
szosowe, kolarstwo górskie, saneczkarstwo, skok o tyczce, skoki do wody, kajakarstwo górskie,
hippika/jeździectwo (z wyjątkiem zawodów hippicznych i wyścigów), polo, narciarstwo wodne, żeglarstwo
morskie, sport pożarniczy, kolarstwo torowe, szermierka, wrotkarstwo, łyżwiarstwo figurowe i szybkie,
hokej na trawie, lekkoatletyka (z wyjątkiem skoku o tyczce, siedmioboju, dziesięcioboju), jazda na
rolkach, akrobatyka, jazda na rowerze górskim, zajęcia gimnastyczne na sali, zajęcia na basenie, tenis
ziemny, badminton, spływy kajakowe.
6. Katalog dyscyplin sportowych objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia
i pomocy assistance:
Wyczynowe uprawianie sportu (zgodnie z definicją powyżej) oraz rekreacyjne uprawianie sportów nie
zaliczonych do sportów wysokiego ryzyka, zgodnie z OWU Podróży Zagranicznej „Radość Odkrywania”.
7. Lista sportów wyczynowych nie objętych ochroną ubezpieczenia:
Kolarstwo górskie, cross rowerowy, motocross, skateboarding, wspinaczka wysokogórska,
spadochroniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, paralotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki na gumie,
skoki i loty narciarskie, sky surfing, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem,
jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, skutery wodne, surfing, windsurfing, wolne
nurkowanie, wyścigi łodzi motorowych i żeglowanie, szybka wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, rajdy/wyścigi samochodowe, motorowe oraz wyprawy do
miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu:
pustynia, wysokie góry (powyżej 3200m n.p.m), busz, dżungla, bieguny i tereny lodowcowe lub śnieżne
wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego, wakeboarding.
Istnieje możliwość doubezpieczenia na czas wyjazdu związanego z uprawianiem sportu wymienionego
powyżej.
8. Dla polis rocznych zawieranych w Programie Uniqa SKI oferujemy możliwość rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance w podróży zagranicznej, odpowiedzialności
cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków rozszerzony o refundację kosztów leczenia i rehabilitacji
w Polsce, o rekreacyjne uprawianie sportów dla następujących dyscyplin: surfing, windsurfing,
kitesurfing, wakeboarding, wspinaczka skałkowa, unihokej.
Oferta z dnia 10.09.2020r.
Polisa powinna być zawarta na podstawie oferty aktualnej na dzień wystawienia polisy.
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Zakres ubezpieczenia obejmuje korzystanie z atrakcji sportowo-rekreacyjnych w kurortach
wypoczynkowych podczas letnich urlopów Klientów.
Ograniczenia odpowiedzialności: UNIQA TU S.A. nie obejmuje ochroną szkód powstałych w związku z
uprawianiem w/w sportów powstałych podczas uczestnictwa w: konkursach, wyścigach, zawodach,
pokazach sportowych oraz podczas treningów do tych imprez, w tym o charakterze zarobkowym oraz
dla osiągnięcia maksymalnych wyników sportowych. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest
wspinaczka szybkościowa, wspinaczka wysokogórska.
Limity odpowiedzialności:
- 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia podróży zagranicznej „Radość
Odkrywania”,
- 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków osób związanych z kulturą fizyczną
W ramach powyższej klauzuli składka dodatkowa roczna wynosi 50zł,
9. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance w podróży zagranicznej oraz
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochroną objęta jest praca w charakterze instruktora lub
trenera narciarskiego.
Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z
charakterem działalności Ubezpieczającego, tj. podczas zorganizowanych wyjazdów w celu
trenowania umiejętności narciarskich.
W zakresie niezmienionym powyższą ofertą obowiązują odpowiednio:
•
•

OWU Podróży zagranicznej ,,Radość odkrywania” zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 19
listopada 2018 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 grudnia 2018 r.
Ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 października 2018

Zgłoszenie roszczenia:
• Klient może zgłosić roszczenie telefonicznie na numer telefonu:
Call Center: 801 597 597 lub (0 42) 66 66 500
• Drogą e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl
• Pocztą tradycyjną - przesłanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia na adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Jednostka Skanująco – Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
Obowiązkowe zgłaszanie zawartych polis SKI na adres email: data@mondial-assistance.pl
Dane kontaktowe:
Tel. 601 888 372
Nr Agenta 1309/2316

Oferta z dnia 10.09.2020r.
Polisa powinna być zawarta na podstawie oferty aktualnej na dzień wystawienia polisy.
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