
  

IPID „Run & Fun”, wersja z dn.16.08.2018 r.                 1 

 

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zarejestrowane w Polsce posiadające  zezwolenie 

Ministra Finansów DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

Dalej zwane ubezpieczycielem 

  

Uwaga! Pełne informacje podawane są przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy udostępnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Run & Fun” 
zatwierdzonych Uchwałą ubezpieczyciela nr 10/08/18 z dnia 16.08.2018 roku, (dalej OWU) oraz innych dokumentach. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie to: 

Dział II 
- z grupy 1 - ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 
- z grupy 16 – ubezpieczenie ryzyk finansowych 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest: zdrowie ubezpieczonego oraz 
ryzyko rezygnacji  z uczestnictwa w imprezie biegowej. 

 

 Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot poniesionych 
i udokumentowanych kosztów rehabilitacji  

 koszty rehabilitacji – koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów 
lub zabiegów rehabilitacyjnych, niezbędnych z medycznego punktu widzenia, 
które poniesiesz w związku z rehabilitacją; rehabilitacja musi stanowić 
integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego w 
czasie uprawiania sportu, które będzie prowadzone na zlecenie i pod kontrolą 
lekarza w celu  uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania narządu lub 
narządów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 

 nieszczęśliwy wypadek powinien mieć miejsce w okresie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela; 

 Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów rehabilitacji  do maksymalnej 
wysokości 3 000 zł  

  

 Zakres ubezpieczenia obejmuje również zwrot poniesionych 
i udokumentowanych kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie 
biegowej - z powodu: 

 nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, które wystąpiły 
u ubezpieczonego i uniemożliwiły mu udział w imprezie biegowej bądź 
z powodu śmierci ubezpieczonego, które miały miejsce 
w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, 

 nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania osoby bliskiej 
w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, które uniemożliwiły 
udział ubezpieczonego w imprezie biegowej, ponieważ musiał 
sprawować opiekę nad osobą bliską bądź z powodu śmierci osoby 
bliskiej, 

 wystąpienia szkody w mieniu ubezpieczonego spowodowanej przez 
zdarzenie losowe, na skutek czego będzie on musiał być obecny 
we wskazanym miejscu w celu dokonania czynności prawnych 
lub administracyjnych i to uniemożliwi mu udział w imprezie biegowej, 

 bezwarunkowego wezwania w okresie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela przez uprawnione władze administracji RP lub kraju 
stałego zamieszkania, co uniemożliwi udział ubezpieczonego 
w imprezie biegowej, 

 udokumentowanej kradzieży lub utraty w okresie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela dokumentów niezbędnych do udziału w imprezie 
biegowej (np. dowodu osobistego, paszportu, itp.)  

 Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów rezygnacji z uczestnictwa 
w imprezie biegowej do maksymalnej wysokości 300 zł 

 

  

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: 
 

  zwrotu kosztów rehabilitacji, jeśli: 
- koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego ubezpieczenia,  
- zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dłuższym 

niż dwa lata od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku,  
- kosztu leków, środków opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego;  
  zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy biegowej z powodu:  

- udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych do udziału 
w imprezie biegowej, które wystąpiły wcześniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
imprezy biegowej  

 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń zaistniałych poza okresem 
odpowiedzialności.  
 
Ubezpieczyciel nie ponosi  odpowiedzialności, jeżeli zgłoszone roszczenie oparte zostało 
na dokumentach poświadczających nieprawdę bądź sfałszowanych albo użyto 
fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego. 
 
Wszystkie wyłączenia z zakresu ochrony znajdują się w OWU w rozdziale 
Wyłączenia odpowiedzialności. 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie 
ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z m.in.:  

! zawodowym, wyczynowym uprawianiem sportu  
! uprawianiem sportów powietrznych, ekstremalnych 
! zażyciem środków dopingujących 
! przebywaniem na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź 

korzystania z nich, np. akweny, szlaki turystyczne, trasy zjazdowe,  
! udziałem w charakterze uczestnika w off-road motocyklowym, jazdach próbnych 

i testowych, pokazach i próbach prędkościowych, oraz wszelkiego rodzaju 
treningach z wykorzystaniem lądowych i wodnych pojazdów silnikowych, 

! nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza albo fizjoterapeuty lub poddaniem 
się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych 
do tego osób, za wyjątkiem udzielania  pierwszej pomocy w związku 
z nieszczęśliwym wypadkiem, 

chyba, że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego. 
 
Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach biegowych nie obejmuje 
imprez, które odbędą się w okresie do 14 dni od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia.   
 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów 
rezygnacji z uczestnictwa w imprezie biegowej  jeżeli są one następstwem: 
! chorób lub wypadków ubezpieczonego, chorób lub wypadków osoby bliskiej, które 

miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
! umyślnego działania ubezpieczonego, 
! brakiem lub niemożliwością dokonania wszelkich medycznych zabiegów 

prewencyjnych wymaganych do uczestnictwa w imprezie biegowej 
! lub jeżeli przyczyny wystąpiły w terminie, który nie kolidował lub nie miał 

bezpośredniego wpływu na możliwość uczestnictwa w imprezie biegowej, 
 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, które nie zostały 
objęte umową uczestnictwa bądź regulaminem uczestnictwa w imprezie biegowej. 
 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z: 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
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! istnieniem u ubezpieczonego lub osoby bliskiej wskazań do przeprowadzenia 
zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych 
w momencie zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie biegowej,  

! ciążą osoby bliskiej ze wszystkimi komplikacjami w okresie po 32 tygodniu ciąży, 
! porodem osoby bliskiej, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, 
chyba że sytuacje, o których mowa powyżej nie miały wpływu na zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego. 
 
Przez pierwsze 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu odpowiedzialności 
ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które powstały w następstwie i są w 
adekwatnym związku z chorobami, które zostały zdiagnozowane lub leczone, lub 
wymagały leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza w okresie 36 miesięcy przed datą 
zawarcia umowy ubezpieczenia.  
Przez pierwsze 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu odpowiedzialności 
ubezpieczyciel nie odpowiada także za zdarzenia, które powstały w następstwie i są w 
adekwatnym związku z chorobami, wobec których w związku z ujawnionymi objawami 
chorobowymi postępowanie diagnostyczne rozpoczęło się w okresie 36 miesięcy 
poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że wynik diagnozy nie 
potwierdził istnienia choroby. 
Przez pierwsze 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu odpowiedzialności 
ubezpieczyciel nie odpowiada również za zdarzenia, które powstały w następstwie i są w 
adekwatnym związku z nieszczęśliwymi wypadkami, które zaszły w okresie 36 miesięcy 
przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 Cały świat  
 Polska - zwrot kosztów rehabilitacji 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?  

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczony zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o każdej zmianie danych podanych do umowy 
ubezpieczenia. 

Obowiązki ubezpieczonego: 
- niezwłocznie powiadomić organizatora imprezy biegowej o swojej rezygnacji z imprezy biegowej, 
- niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałym fakcie, który powoduje konieczność rezygnacji z imprezy biegowej i dostarczyć: 
1) potwierdzenie zapisania się na imprezę biegową wraz z dowodem zapłaty za uczestnictwo, 
2) oświadczenie o złożonej rezygnacji z imprezy biegowej, poświadczone przez organizatora imprezy biegowej, 
3) dokumentację medyczną, jeśli powodem rezygnacji jest nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub osoby bliskiej, 
4) odpis aktu zgonu osoby bliskiej w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest śmierć osoby bliskiej, 
5) zaświadczenie z Policji, które potwierdza utratę dokumentów lub zgłoszenie utraty dokumentów, gdy powodem rezygnacji 

jest utrata dokumentów niezbędnych do udziału w imprezie biegowej, 
6) dokumentację, która potwierdza wystąpienie zdarzenia losowego, które powstało w  mieniu ubezpieczonego w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest szkoda powstała 

w mieniu, 
7) dokumenty potwierdzające wezwanie w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest wezwanie przez władze administracyjne. 
W przypadku, gdy powodem rezygnacji jest śmierć ubezpieczonego należy niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela oraz dostarczyć akt zgonu ubezpieczonego.  
W celu uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci rezygnacji z uczestnictwa w imprezie biegowej z powodu 
nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania osoby bliskiej ubezpieczony jest zobowiązany pozyskać zgodę osoby bliskiej na przetwarzanie przez ubezpieczyciela jej 
danych osobowych w celu uzyskania świadczenia. 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający. Składka opłacana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności lub w ratach.  
Termin zapłaty składki określony zostanie w polisie. Składka jednorazowa lub I rata składki za pierwszy 12-miesięczny okres odpowiedzialności powinna zostać 

zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wskazany zostanie inny termin zapłaty składki.  
Jeśli  ubezpieczenie będzie kontynuowane na kolejne 12 miesięcy, ubezpieczający powinien zapłacić składkę jednorazową lub I ratę składki za kontynuowany okres 
odpowiedzialności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie się tego okresu. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia ubezpieczający ma możliwość zmiany częstotliwości opłacania 
składki do dnia poprzedzającego rozpoczęcie się kontynuowanego okresu. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy wraz z upływem 12-miesięcznego okresu odpowiedzialności, chyba że okres 
ubezpieczenia będzie kontynuowany (na zasadach obowiązujących na 30 dni przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia,  pod warunkiem, że wiek 
ubezpieczonego w pierwszym dniu kontynuowanego okresu ubezpieczenia nie przekroczy 74 lat i składka lub I rata składki zostanie opłacona w terminie).  

Pierwszy okres odpowiedzialności rozpoczyna się czternastego dnia od zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po opłaceniu 
składki jednorazowej lub I raty składki. 

Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się: 
1) z upływem ostatniego dnia okresu odpowiedzialności, 
2) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, 
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadku gdy ubezpieczający złoży wypowiedzenie umowy ubezpieczenia,  
4) z upływem wskazanego w wezwaniu terminu do zapłaty kolejnej raty składki, 
5) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy biegowej w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z  imprezy 

biegowej, 
6) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia zwrotu kosztów rehabilitacji w zakresie ubezpieczenia zwrotu kosztów rehabilitacji, 
7) z dniem  śmierci ubezpieczonego,  

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

Jak rozwiązać umowę? 
Składając stosowne oświadczenie ubezpieczycielowi w formie elektronicznej e-mailem lub innej formie jeśli ubezpieczający wyrazi wolę innej formy komunikacji  

 


