
Dla profesjonalistów

Uprawiasz sport zawodowo lub zarobkowo? 
ERGO Sport to pakiet ubezpieczeń dla Ciebie!  
Obejmuje on opcję rozszerzenia ochrony o następstwa nieszczęśliwych 
wypadków związanych z zawodowym lub zarobkowym uprawianiem sportu.

Za uprawianie sportu zawodowo uznajemy wyczynowe uprawianie dyscyplin sportowych 
z możliwością udokumentowania tego faktu, np. przez kontrakt podpisany z klubem 
sportowym lub sekcją sportową. Nie musi się to wiązać z otrzymaniem wynagrodzenia.

Za uprawianie sportu zarobkowo uznajemy uprawianie dyscyplin sportowych, za które 
ubezpieczony otrzymuje stałe wynagrodzenie i może ten fakt udokumentować.

ERGO Sport to pakiet składający się z pięciu ubezpieczeń głównych, które zapewniają 
kompleksową ochronę życia i zdrowia podczas uprawiania aktywności fizycznych.

Ubezpieczysz w nim m.in. koszty rehabilitacji, pobytu w placówce medycznej lub zabiegów 
operacyjnych. W ramach ubezpieczenia Sport Assistance otrzymasz również niezbędną 
i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, 
np. wizytę lekarza, pielęgniarki, dowóz leków lub transport medyczny.

W ERGO Sport również zostaniesz objęty ochroną od szkód, które wyrządzisz osobom 
trzecim. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje szkody w mieniu lub na osobie 
wynikające m.in. z uprawiania sportu. 

W wariancie III Ubezpieczenie OC obejmuje również odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego, wynikające z uchybień w wykonywaniu 
czynności zawodowych instruktora sportu (limit odpowiedzialności do 100 000 zł).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.

suma ubezpieczenia 10 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

proces rehabilitacji    

transport medyczny   

złamania    

skręcenia/zwichnięcia stawów   

zerwania więzadeł  

suma ubezpieczenia 10 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

wizyta lekarza    

dowóz leków i drobnego sprzętu 
medycznego

   

transport medyczny    

pomoc psychologa    

opieka nad dziećmi, osobami 
starszymi i niesamodzielnymi

   

opieka nad zwierzętami 
domowymi

   

suma ubezpieczenia 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł

zgon    

trwały uszczerbek na zdrowiu od 6–100%    

koszty leczenia   

dzienne świadczenie szpitalne   

całkowita i trwała utrata zdolności do uprawiania dyscypliny 
sportowej wykonywanej zawodowo

 

opieka Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym  

suma gwarancyjna 100 000 zł 200 000 zł 500 000 zł

szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem 
lub posiadaniem domu lub mieszkania (w tym 
wynajmowanego)

   

szkody powstałe wskutek zalania (niezależnie od winy 
ubezpieczonego)

   

szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub 
użytkowaniem mienia (w tym mienia wynajmowanego)

   

szkody wyrządzone w związku z opieką nad niepełnoletnimi 
dziećmi

   

szkody wynikające z uprawiania sportu rekreacyjnego, 
użytkowania sprzętu pływającego

   

szkody powstałe w związku z posiadaniem zwierząt 
domowych

   

pozostałe szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem czynności życia prywatnego

   

telefoniczny asystent prawny   

OC instruktora sportu  

zakres terytorialny Cały świat Cały świat Cały świat

suma ubezpieczenia 10 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

jednorazowe świadczenie 
pieniężne, jeżeli proces 
rehabilitacji ze względu na stan 
zdrowia ubezpieczonego nie 
może zostać przeprowadzony
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