Porozumienie w sprawie programu
ubezpieczeniowego dla zawodników klubów
PZPN - PZU

Konkurencyjność oferty
• Pierwszy ogólnopolski program ubezpieczenia dający ochronę
ubezpieczeniową oraz spełniający wymogi ustawowe NNW.
• Program, który ma przede wszystkim na celu pomoc zawodniczkom i
zawodnikom w całej Polsce w dostępie do profesjonalnej służby zdrowia w
przypadku kontuzji i zapewnienie szybkiego powrotu do uprawiania piłki
nożnej.
• Żadna inna dyscyplina sportu w Polsce nie ma dostępu do takiej oferty.
• Jedyny program na polskim rynku łączący w sobie NNW z serwisem
ubezpieczeń zdrowotnych – stworzony nowy produkt z dedykowanym 24h
assistance przez PZU SA.
• Organizacja przez dedykowaną infolinię PZU SA bezgotówkowo procesu:
•
•
•
•

Diagnostyki,
Kosztów Leczenia,
Rehabilitacji wraz z zakupem niezbędnych sprzętów rehabilitacyjnych
% uszczerbek na zdrowiu.

• Najniższe składki – REALNA ochrona już od 18 zł za rok.
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Korzyści
• PZPN poprzez wykorzystanie efektu skali daje możliwość
najmniejszym Klubom, Akademiom Piłkarskim dostęp do
profesjonalnej służby zdrowia – wyrównanie szans dla młodzieży
piłkarskiej.
• PZU dostarczy do Związku raz w roku statystyki urazów zawodniczek
i zawodników w różnych grupach wiekowych – możliwość
wykorzystania do tworzenia programów treningowych itp.
• Wspieranie przez Związek zmiany mentalności wielu Klubów
polegającej na umożliwieniu im zakupu REALNEJ OCHRONY
ubezpieczeniowej
• Profesjonalizacja piłki nożnej również w obszarze ubezpieczeń –
dbałość o zdrowie młodzieży piłkarskiej oraz zawodniczek i
zawodników grających profesjonalnie we wszystkich Grupach
rozgrywkowych (młodzież, juniorzy, drużyny seniorskie).
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Oferta ubezpieczenia zawodników
Suma ubezpieczenia w złotych
Świadczenia
Wariant I

Wariant II

Wariant III

Trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego

5.000

20.000

60.000

Koszty leczenia

3.000

6.000

30.000

Koszty rehabilitacji

1.000

4.000

20.000

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych

1.250

1.250

1.250

Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

1.250

1.250

1.250

Limit odpowiedzialności w złotych
Świadczenie za leczenie uciążliwe
Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika za roczny
okres ubezpieczenia
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50

200

600

18 zł

75 zł

213 zł

Oferta ubezpieczenia zawodników
Suma ubezpieczenia w złotych
Świadczenia
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

Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika za
roczny okres ubezpieczenia

600

800

1.000

620 zł

830 zł

1.030 zł
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