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Wyciąg z Umowy generalnej nr UG 2014010 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

zawarta w dniu 31.07.2014 r. w Warszawie  

pomiędzy: 

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51,  

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd 

Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38616,  

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 71.811.500 zł – wpłacony w całości, NIP 521-10-36-865  

 

zwaną dalej AXA 

a 

Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym  

z siedzibą w Warszawie, (00 - 075) przy ul. Senatorskiej 11,  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100817, NIP: 526-00-10-044   

 

zwanym dalej PTTK 

§ 1 

Przedmiot ubezpieczenia 

1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia AXA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, 

zwana dalej AXA, obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 

ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Szkody Osobowe i Rzeczowe wyrządzone 

Osobom Trzecim w związku z występowaniem Ubezpieczonego Ryzyka. 

 

2. Ubezpieczone Ryzyko obejmuje wykonywanie funkcji Przewodnika, Przodownika,  Instruktora PTTK 

oraz posiadanie przez Ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych funkcji. Funkcje 

objęte ochroną: 

przewodnicy górscy, przewodnicy turystyczni miejscy i terenowi, przodownicy turystyki jeździeckiej 

nizinnej, jeździeckiej górskiej, kajakowej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej, pieszej i imprez na 

orientację, instruktorzy turystyki żeglarskiej, narciarstwa, nurkowania swobodnego, krajoznawstwa, 

fotografii krajoznawczej, ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, przewodnictwa, organizatorzy 

turystyki, znakarze, opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo- Turystycznych, 
 

§ 2 

Ubezpieczeni 

Ochroną ubezpieczeniową objęci są Przewodnicy, Przodownicy i Instruktorzy PTTK, posiadający ważną 

w momencie zawierania ubezpieczenia legitymację członkowską PTTK (z opłaconą w danym roku 

składką członkowską PTTK), którzy przystąpili do ubezpieczenia zgodnie z § 5. 
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§ 3 

Suma gwarancyjna. Podlimit sumy gwarancyjnej, Franszyza Integralna 

1. Suma gwarancyjna na jeden i na wszystkie wypadki Ubezpieczeniowe określona w załączniku nr 2  

do niniejszej umowy. 

2. Szkody w rzeczach pod kontrolą. Sublimit: 50.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki 

Ubezpieczeniowe. 

3. Franszyza integralna - AXA nie obejmuje ochroną roszczeń, których wartość nie przekroczy 400 PLN 

na każdą szkodę z wyłączeniem Szkód Osobowych  . 

§ 4 

Składka i okres ubezpieczenia 

1. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego we 

wniosku (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) lub od dnia następującego po opłaceniu składki i 

kończy się w dniu wskazanym we wniosku. 

2. Składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia płatna jest jednorazowo przez Ubezpieczonego 

na konto 47 1240 2092 9637 0000 0000 5834 wraz z podaniem w tytule imienia i nazwiska 

przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej  podaną we wniosku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wysokość składki ustalana jest dla każdego Ubezpieczonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej umowy. 

4. W przypadku zapłaty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za dzień zapłaty 

uważa się dzień prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty, pod warunkiem, że na rachunku 

zleceniodawcy zgromadzone były wystarczające środki. W przeciwnym wypadku za dzień zapłaty 

składki uważa się dzień uznania rachunku AXA pełną kwotą. 

§ 5 

Przystąpienie do umowy ubezpieczenia 

1. Objęcie Ubezpieczonego przez AXA ochroną ubezpieczeniową wymaga od każdego 

Ubezpieczonego przystąpienia do ubezpieczenia poprzez wypełnienie własnoręcznie podpisanego 

wniosku i przesłanie skanu ww. wniosku na adres anna.strojek@axa.pl oraz oryginalnego 

dokumentu na adres AXA: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej umowy). Zakres ubezpieczenia zależny jest od wariantu wybranego przez 

Ubezpieczonego i określonego we wniosku. 

2. Przed złożeniem wniosku przez Ubezpieczonego, PTTK każdorazowo umożliwi Ubezpieczonemu 

zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia (Indeks UK/OC/000/01/01/08). Za umożliwienie 

zapoznania się z ww. Warunkami Ubezpieczenia uznaje się udostępnienie na stronie internetowej 

PTTK i na prośbę Ubezpieczonego przesyłanie w wersji elektroniczej. 

3. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej następuje od dnia wskazanego we wniosku, pod 

warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w § 4. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.08.2014r. do 31.07.2016r. Wszelkie 

zawiadomienia oraz oświadczenia, z wyjątkiem przypadków określonych wprost w umowie, muszą 

mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

2. …... 

3. Umowa została zawarta na podstawie: Warunków Ubezpieczenia (indeks UK/OC /000/01/01/08) 

oraz klauzul dodatkowych - Szkody w rzeczach pod kontrolą (indeks UK/OC /009/01/01/08), 

Szkody powstałe za granicą – państwa europejskie (UK/OC /001/01/01/08) 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

________________________________________       ________________________________________  
PTTK                                                                                               AXA 


