
 Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 9 Sprzęt narciarski/ sprzęt sportowy do 900 EUR w Pakiecie 
Ski Polska, Ski Świat, do 1 100 EUR w Pakiecie Sport Polska 
i Sport Świat 

 9 Koszty związane z opóźnieniem dostarczenia sprzętu 
narciarskiego/ sprzętu sportowego – w Pakiecie Ski Świat 
i w Pakiecie Sport Świat do 200 EUR

 9 Koszty karnetu narciarskiego do 300 EUR w Pakiecie Ski 
Świat i w Pakiecie Sport Świat 

 9 Ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu 
narciarskiego lub sprzętu sportowego – do 84 EUR 
w Pakiecie Ski Świat, Sport Świat 

 9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
na osobie – do 50 000 EUR w Pakiecie Ski Polska, Ski Świat, 
Sport Polska, Sport Świat 

 9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
w mieniu do 10 000 EUR

 9 Ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportów: 
po zapłaceniu dodatkowej składki

Ubezpieczenie podróżne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 
zarejestrowane w Polsce posiadające zezwolenie Ministra Finansów 
DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 roku na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej zwane dalej: TU Europa S.A.

Produkt: Ski i Sport

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne udostępnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ski i Sport (dalej OWU) 
zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. nr 10/12/15 z dnia 08.12.2015 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie ujęte jest w Dziale II Ustawy 
i dotyczy: ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w grupie 8 z grupy 9, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z grupy 13, ubezpieczenia ryzyk 
finansowych z grupy 16.

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 8 zdarzeń powstałych po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych
 8 zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, 

aktami terroryzmu lub sabotażu, udziałem w nielegalnych strajkach 
 8 zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza
 8 zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym
 8 zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego
 8 zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z próbą samobójczą, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem 

ciała na prośbę ubezpieczonego
 8 zdarzeń powstałych w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień 
 8 zdarzeń powstałych w związku z uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera 

samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi
 8 zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi ubezpieczonego (choroba 

zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia 
psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice)

 8 zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z działaniem umyślnym ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, chyba że zapłata 
świadczenia ubezpieczeniowego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności 

 8 innego zdarzenia zaistniałego w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli 
pomiędzy tym zdarzeniem a zdarzeniem ubezpieczeniowym zachodzi bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy

 8 choroby, która była zdiagnozowana lub leczona lub kontrolowana lub wymagała porady lekarskiej w okresie 24 miesięcy 
poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i pomiędzy chorobą a zdarzeniem ubezpieczeniowym zachodzi 
bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy 

 8 zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne
 8 szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego 

spowodowanych jego użytkowaniem
 8 szkód polegających wyłącznie na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pokrowców na sprzęt narciarski lub sprzęt 

sportowy
 8 szkód w sprzęcie narciarskim i sprzęcie sportowym, których wartość nie przekracza 25 EUR 
 8 kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego, których wartość nie 

przekracza 25 EUR
 8 zwrotu kosztów karnetu narciarskiego, wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego jeśli niewykorzystanie 

zakupionego karnetu narciarskiego lub niewykorzystanie wypożyczonego sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego 
nastąpiło ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego spowodowany następstwem choroby przewlekłej

 8 szkód wyrządzonych osobie bliskiej lub osobie, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
 8 szkód wynikających z posiadania, kierowania, używania, uruchamiania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych 

i wodnych
 8 roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przepisów prawnych, roszczeń o charakterze karnym, w szczególności za straty 

moralne, zadośćuczynienie i o odszkodowanie z nawiązką
 8 szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu mienia należącego do ubezpieczonego albo mienia innej osoby, 

powierzonego, wynajętego, pożyczonego lub będącego pod pieczą bądź kontrolą ubezpieczonego lub osób, za które 
ponosi odpowiedzialność

 8 szkód wynikających z wykonywania zawodu, pracy za granicą lub prowadzenia działalności mającej na celu wypracowanie 
zysku

 8 szkód powstałych podczas polowań
 8 roszczeń wynikłych z przeniesienia choroby na inną osobę, szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym oraz szkód 

wyrządzonych przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem
 8 szkód wynikłych z posiadania i użycia broni wszelkiego rodzaju
 8 szkód, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby 

trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z obowiązujących przepisów 
prawa

 8 w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub 
innej umowy odpłatnej

 8 szkód powstałych w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych
 8 szkód powstałych w czasie podróży zagranicznej, jeśli ubezpieczony wykupił Pakiet Ski Polska lub Sport Polska
 8 szkód powstałych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o takie 

przypadki
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 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 ! koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego w związku z opóźnieniem dostarczenia sprzętu 
narciarskiego lub sprzętu sportowego są pokrywane pod warunkiem, że opóźnienie wynosi co najmniej 12 godzin 
i pokrywane są do 200 EUR; suma ta stanowi limit w zakresie ubezpieczenia sprzętu narciarskiego

 ! koszty karnetu narciarskiego pokrywane są do 70% udokumentowanych wydatków 
 ! koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego pokrywane są do 12 EUR dziennie 

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 9 w przypadku podróży krajowej – terytorium Polski
 9 w przypadku podróży zagranicznej – Cały świat

 Jak i kiedy należy opłacać składki?

 � gotówką lub w formie bezgotówkowej
 � jednorazowo za cały okres odpowiedzialności, najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

 � Okres ubezpieczenia wskazuje się w umowie ubezpieczenia.
 � W przypadku podróży zagranicznej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, lecz nie wcześniej 

niż po przekroczeniu granicy Polski przy wyjeździe oraz nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowej a kończy się po przekroczeniu granicy Polski przy 
wjeździe, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

 � W przypadku podróży krajowej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, lecz nie wcześniej niż 
od dnia następnego po dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowe a kończy się wraz z zakończeniem przez ubezpieczonego podróży krajowej i powrotem do miejsca zamieszkania, nie później 
jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

 � Jeżeli ubezpieczony w chwili zawarcia umowy znajduje się poza granicami Polski, ochrona zaczyna się po upływie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
 � Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, limitu odpowiedzialności, z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz z chwilą 

śmierci ubezpieczonego.

 Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

 � niezwłocznie zgłoś do Centrum Pomocy zajście zdarzenia ubezpieczeniowego i podaj niezbędne informacje do udzielenia pomocy oraz daj możliwość Centrum Pomocy podjęcia koniecznych 
działań

 � przekaż niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dokumenty w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

 Jak rozwiązać umowę?

Składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej e-mailem, telefonicznie albo w formie pisemnej do TU Europa S.A. lub u jego przedstawiciela
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