
 
 

 

UBEZPIECZENIE NNW PZU PZPN 
 

 

Tabela dla zawodników poza Ekstraklasą, I ligą i II ligą 

 

Świadczenia 
Suma ubezpieczenia w złotych 

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

Trwały uszczerbek na 
zdrowiu, śmierć 
ubezpieczonego 

5.000 10.000 20.000 60.000 

Koszty leczenia 3.000 4.000 6.000 30.000 

Koszty rehabilitacji 1.000 2.000 4.000 20.000 

Koszty nabycia 
przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych 

1.250 1.250 1.250 1.250 

Koszty przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

1.250 1.250 1.250 1.250 

 
Limit odpowiedzialności w złotych 

Świadczenie za leczenie 
uciążliwe 

50 100 200 600 

Składka ubezpieczeniowa 
w złotych za 1 zawodnika 
za roczny okres 
ubezpieczenia 

18 45 75 213 

 

UWAGA!  

w przedstawionych powyżej wariantach ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową nie są 

objęte następstwa choroby układu mięśniowo-szkieletowego  

  



 
 

 

Tabela dla zawodników Ekstraklasy, I ligi i II ligi 

Świadczenia 
Suma ubezpieczenia w złotych 

Wariant I Wariant II Wariant III 

Trwały uszczerbek na zdrowiu, 
śmierć ubezpieczonego 

60.000 80.000 100.000 

Koszty leczenia 30.000 40.000 50.000 

Koszty rehabilitacji 20.000 25.000 30.000 

Koszty nabycia przedmiotów 
ortopedycznych na terenie RP i 
środków pomocniczych w tym 
również poza terenem RP 

5.000 5.000 5.000 

Koszty przeszkolenia 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

5.000 5.000 5.000 

 
Limit odpowiedzialności w złotych 

Świadczenie za leczenie 
uciążliwe 

600 800 1.000 

Składka ubezpieczeniowa w 
złotych za 1 zawodnika za 
roczny okres ubezpieczenia 

620 830 1.030 

 

UWAGA!  

w przedstawionych powyżej wariantach ubezpieczenia I liga, II liga, Ekstraklasa lub 

reprezentacji Polski następstwa choroby układu mięśniowo-szkieletowego są objęte ochroną 

ubezpieczeniową  

 

choroba układu mięśniowo-szkieletowego – wada wrodzona lub choroba mięśni, szkieletu, stawów, ścięgien, 

więzadeł będąca a) przewlekłym stanem zapalnym aparatu ruchu, b) entezopatią (zmianą chorobową przyczepów 

ścięgnistych mięśni kośćca), c) chondromalacją chrząstki stawowej, d) kręgozmykiem (gdy zostanie zdiagnozowany po 

raz pierwszy), e) stanem przeciążeniowym, f) przepukliną pachwinową oraz pępkową, g) złamaniem przewlekłym 

(marszowym), która uniemożliwia uprawianie sportu; obejmuje również nasilenie się tej wady lub choroby, które 

uniemożliwia uprawianie sportu, jeżeli ubezpieczony pomimo istnienia tej wady lub choroby mógł uprawiać sport zgodnie 

z zaświadczeniem lekarskim uprawniającym go do uprawiania sportu pomimo istnienia tej wady lub choroby, 

wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (par. 4 pkt. 7) OWU)  


