Certyfikat Nr 1
do Polisy nr 4020901306
Niniejszym Certyfikatem Nr 1 stanowiącym integralną część Polisy Nr 4020901306 potwierdza się fakt zawarcia
oraz warunki umowy ubezpieczenia potwierdzonej w/w Polisą:

UBEZPIECZAJĄCY
Polski Związek Golfa
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-679 Warszawa
REGON: 010345636
NIP: 1181389478

OSOBY UBEZPIECZONE
Posiadacze kart handikapowych Polskiego Związku Golfa na sezon 2022 – 6 200 osób

OKRES UBEZPIECZENIA
Od 1 stycznia 2022 r.
Do 31 grudnia 2022 r.

OKRES OCHRONY
OP3 – zawodowy oraz w drodze do i z pracy – części A1, A2.2, A10, A11, A12, B3
Tutaj: podczas treningów, zawodów i turniejów oraz w drodze na i z na terenie całego Świata,
z włączeniem Polski.
OT1 – zagraniczna podróż służbowa poza Polskę – części B1, B2, B8, B9
Tutaj: podczas treningów, zawodów i turniejów oraz w drodze na i z na terenie całego Świata,
z wyłączeniem Polski.
Umowa ubezpieczenia obejmować będzie zakresy ubezpieczenia określone w poniższej tabeli:

Zakres ubezpieczenia

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
•

dodatkowe świadczenie jeśli śmierć nastąpiła w wyniku
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

•

dodatkowe świadczenie na każde dziecko,

•

dodatkowe świadczenie w przypadku zgonu małżonka lub
partnera osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku

Część A1

Suma ubezpieczenia (SU) w PLN
(dla jednej osoby, na zdarzenie)

50 000
10% SU
2% SU
łącznie do
10% SU
2 000

•
Część A2.2

wsparcie psychologiczne

Inwalidztwo z włączeniem całkowitej trwałej niezdolności do pracy –
punkt 5) tabeli świadczeń zawartej w OWU

2 000
50 000

Koszty przekwalifikowania
Część A10

Część A11

–

zawodowego

–

do życia w zmienionych warunkach

Koszty pogrzebu

6 000

5 000

Koszt zakupu wózka inwalidzkiego
Część A12

oraz koszty zakupu lub naprawy środków ortopedycznych
i pomocniczych
Koszty leczenia i nieprzewidziane koszty podróży, koszty akcji
ratowniczej, assistance

6 000

240 000

Koszty leczenia

Część B1

•

zabiegi i badania ambulatoryjne

do 100% SU

•

konsultacje i honoraria lekarskie

do 100% SU

•

pobyt i leczenie w szpitalu

do 100% SU

•

dojazd lekarza

do 100% SU

•

zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, a
także ortopedycznych środków pomocniczych

do 100% SU

•

COVID-19: zabiegi i badania ambulatoryjne, konsultacje
i honoraria lekarskie, pobyt i leczenie w szpitalu, dojazd Lekarza,
zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych,
a także ortopedycznych środków pomocniczych

•

udzielenie natychmiastowej pomocy lekarskiej związanej
z komplikacjami wynikającymi z ciąży – do 32 tygodnia ciąży
(po 32. tygodniu ciąży tylko transport medyczny do szpitala, do
8000 PLN)

•

Podlimit na leczenie stomatologiczne

do 100% SU

2 000

Koszty akcji ratowniczej oraz koszty usług związanych z pomocą
w podróży, tj. assistance
•

Całodobowa obsługa telefoniczna Centrum Assistance

•

Transport medyczny osoby ubezpieczonej, w tym transport w
przypadku zachorowania na COVID-19

do 100% SU

•

Transport osoby ubezpieczonej do Polski lub kraju stałego
zamieszkania, w tym transport w przypadku zachorowania na
COVID-19

bez limitu

•

Transport zwłok, w tym transport w przypadku zachorowania na
COVID-19

bez limitu

•

Koszty pogrzebu poza Polską lub krajem stałego zamieszkania

do 20 000

•

Dostarczenie niezbędnych lekarstw lub środków
farmaceutycznych

do 100% SU

•

Przekazywanie pilnych informacji

do 100% SU

•

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osób towarzyszących
Osobie ubezpieczonej w podróży zagranicznej

do 100% SU

•

Transport i pobyt osób wezwanych do osoby ubezpieczonej

do 100% SU

bez limitu

•

Transport członków rodziny towarzyszących osobie
ubezpieczonej w podróży zagranicznej w razie jej śmierci

•

Transport niepełnoletnich dzieci osoby ubezpieczonej oraz
pokrycie kosztów ich pobytu

do 600 PLN
dziennie,
maksymalni
e 7 dni

•

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży osoby
ubezpieczonej

do 400 PLN
dziennie,
maksymalni
e 3 dni

•

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na
morzu

•

Kierowca zastępczy

•

Pomoc w przekazaniu kaucji

do 10 000

•

Porady medyczne i skierowania

bez limitu

•

Bezpośrednie fakturowanie

bez limitu

•

Porady wizowe, informacje o szczepieniach

bez limitu

•

Porady w sprawie utraty bagażu, paszportu, dokumentów lub
biletów

bez limitu

•

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

do 100% SU

do 100 000
do 2 000

7 dni

Hospitalizacja w Polsce w przypadku kontynuacji leczenia
rozpoczętego za granicą

do 20 000

Świadczenie na wypadek kwarantanny
•

Koszty zakwaterowania (w standardzie/kategorii nie wyższej niż
pierwotny pobyt), wyżywienia i transportu

do 6 000

Część B2

Koszty obsługi prawnej

20 000

Część B3

Odpowiedzialność cywilna

50 000

Ubezpieczenie mienia ruchomego
Część B8

•

Część B9

Ubezpieczenie udziału własnego w umowie najmu pojazdu
w szkodzie podczas podróży osoby ubezpieczonej

Koszty uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego na skutek
kradzieży z włamaniem mienia ruchomego

5 000
do 100% SU

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Do określenia wysokości świadczeń z tytułu inwalidztwa (Część A2 OWU), przez lekarza ubezpieczyciela
będzie miała zastosowanie tabela ZUS z włączeniem zakresu całkowitej trwałej niezdolności do pracy –
punkt 5) tabeli stałej zawartej w Części A2.1 OWU – rozumiana, jako: niepełnosprawność, która całkowicie
uniemożliwia osobie ubezpieczonej pracę w dotychczasowym zawodzie na rzecz ubezpieczającego, która
wedle aktualnej wiedzy medycznej utrzyma się do końca życia osoby ubezpieczonej.

2.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie ubezpieczonej w ciągu 72 godzin od momentu,
gdy obszar, na którym przebywa osoba ubezpieczona, zostanie objęty wojną.

3.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następstwa aktów terrorystycznych oraz zaostrzenia chorób
przewlekłych.

4.

Podlimity wskazane w polisie stanowią część odpowiedniego limitu, którego dotyczą, a nie jego uzupełnienie i w przypadku wypłaty świadczenia w ramach podlimitu obniżają wysokość tego limitu.

5.

Osoby ubezpieczone zostają automatycznie objęte ochroną w ramach niniejszej polisy bez obowiązku

2 000

zgłoszenia podróży do Colonnade.
6.

Maksymalna łączna kwota ubezpieczenia z tytułu wypadku podczas planowego lotu oraz maksymalna
łączna
kwota
ubezpieczenia
z
tytułu
nieszczęśliwego
wypadku
wynosi
5 000 000 EURO.

7.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli Podróż została anulowana, skrócona, zmieniona lub
opóźniona z powodu zamknięcia granic lub wprowadzenia restrykcji związanych z Covid-19 w kraju wylotu
rozpoczęcia podróży i kraju docelowym.

8.

Przez pracę w niniejszej propozycji zdefiniowano wszelką aktywność treningową związaną z uprawianiem
golfa oraz udział w turniejach i zawodach.

INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów
o właściwości ogólnej albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, osoby
ubezpieczonej lub uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia lub też spadkobiercy osoby ubezpieczonej
lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
WARUNKI UBEZPIECZENIA
Do niniejszej polisy mają zastosowanie załączone ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków i na czas podróży zatwierdzone przez dyrektora oddziału Colonnade Insurance Société Anonyme
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 17 lipca 2020 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 15 października 2020 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 15 października 2020 r. Obowiązkiem ubezpieczającego jest przekazanie osobom ubezpieczonym przed ich przystąpieniem do umowy ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia i informacji o zakresie ubezpieczenia, a w przypadku
finansowania składki przez osoby ubezpieczone odebranie od nich uprzedniej zgody na to finansowanie i
przedstawienie tej zgody na żądanie Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce.

Certyfikat nie stanowi dokumentu ubezpieczenia w rozumieniu przepisów art. 809 § 1 Kodeku cywilnego (Dz.U. z
1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz art. 141 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 950). Jedynym wiążącym dokumentem ubezpieczenia pozostaje Polisa numer
4020901306, a niniejszy certyfikat w żadnym wypadku jej nie zastępuje.
Niniejszy certyfikat zawiera wyłącznie streszczenie warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku rozbieżności
pomiędzy treścią Certyfikatu i Polisy, wiążąca pozostaje treść Polisy.
Miejsce i data wystawienia: Warszawa, 16 lutego 2022 r.

Rafał Gapiński
Pricing & Underwriting Manager
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. działająca w Polsce przez oddział (dalej: Colonnade lub Administrator).
Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy
ubezpieczenia, w tym wypełnienie obowiązku prawnego Colonnade w postaci dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego a także ocena potrzeb (adekwatności oferowanego produktu).
W przypadku danych Ubezpieczającego oraz w przypadku umów ubezpieczenia, gdzie Ubezpieczony wskazany jest imiennie, podanie danych
osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade. Bez podania

tych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne tak samo jak adresu e-mail, chyba
że jest on konieczny do dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się pełne informacje dotyczące: inspektora danych osobowych, celów przetwarzania danych
osobowych, prawnie uzasadnionych celów przetwarzania danych osobowych, kategorii odbiorców danych osobowych, przekazywania danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy, okresu przetwarzania danych osobowych, prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego, konieczności
podania danych osobowych, prawa do dostępu do danych osobowych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonych zgód.
Każda ze stron zawierając umowę ubezpieczenia potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych. Ubezpieczający jest administratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w szczególności do jej administrowania i rozliczenia. Colonnade jest administratorem od momentu uzyskania danych osobowych ubezpieczonych i przetwarza je na zasadach określonych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia. Ponadto w celu zachowania transparentności przewarzania danych osobowych Strony potwierdzają, że: 1) wymiana
danych osobowych będzie odbywać się na zasadzie udostępnienia; 2) dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia stanowią własność Ubezpieczającego; 3) Ubezpieczający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w tym do zawierania umów powierzenia. W związku z powyższym nie mają zastosowania przepisy dot. ochrony danych osobowych z postanowień ogólnych OWU.
Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci.
Dokument przygotował/a:
Maria Walecka

