Zarządzenie nr 4 /2007
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK
w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Grupowego Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Nr 100417 z dnia 30 marca 2007 r. zawartej z Towarzystwem
Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. - wprowadza się w Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (dalej: NNW) i ustala
się następujące zasady korzystania z tego ubezpieczenia uzgodnione z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz
wynikające z podpisanej Umowy.
1.
2.

3.

§1
Ubezpieczenie obejmuje wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK z aktualnie
opłaconą składką członkowską.
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe podczas uczestnictwa w imprezach turystycznych
organizowanych przez jednostki PTTK na terenie kraju i krajów sąsiadujących z RP oraz wód
międzynarodowych na Bałtyku graniczących z polską granicą morską, zgłoszonych i zarejestrowanych
w zarządach oddziałów PTTK, podczas indywidualnie lub grupowo zorganizowanego zdobywania odznak
turystycznych PTTK, potwierdzonego zapisem w książeczce zdobywanej odznaki PTTK, podczas realizacji
zadań statutowych lub korzystania z noclegów albo atrakcji turystycznych w obiektach własnych PTTK
lub użytkowanych przez PTTK.
Zakres oraz obowiązujące zasady tego ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (OWU) oraz w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Nr M 100417,
wykazane one zostały w „Wyciągu z postanowień umowy Generalne Ubezpieczenia Nr M 100417 Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków posiadaczy legitymacji PTTK” i oba te dokumenty należy rozpatrywać łącznie.

§2
Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie w/w
umowy ubezpieczenia, t.j. od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r..
2.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia grupowego NNW w okresie jej trwania jednostki PTTK
zostaną o tym powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym kontynuację ubezpieczenia
NNW we własnym zakresie.
§3
Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń
ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy.
W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą
przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane
w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy turystycznej, w czasie której wydarzył
się nieszczęśliwy wypadek; odpowiedzialność za takie potwierdzenie ponosi oddział, włącznie ze skutkami
finansowymi. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie
rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

1.

1.

2.

§4
Załącznikiem do zarządzenia jest „Wyciąg z postanowień Umowy Generalnej Ubezpieczenia” zawartej
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz załączone do tej Umowy Ubezpieczenia dokumenty stanowiące jej
integralną część. Zestaw tych dokumentów powinien znajdować się w każdym oddziale PTTK. Pełen tekst
Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Towarzystwa Ubezpieczeniowego, znajduje się w Zarządzie
Głównym PTTK jako ubezpieczającym i może być udostępniany wyłącznie do wglądu, tylko osobom
zainteresowanym - członkom PTTK na ich wyraźne życzenie, bez prawa powielania i rozpowszechniania
tekstu Umowy poza Biurem ZG PTTK. Ograniczenie to nie obejmuje załączników do Umowy Ubezpieczenia:
załączniki niezbędne do zgłoszenia szkody, wyznaczenia osoby uposażonej (tj. osoby uprawnionej
do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego), ogólne warunki ubezpieczenia i odpowiednie
do nich tabele oceny uszczerbku na zdrowiu powinny być powszechnie dostępne w jednostkach PTTK (w tym
także na stronie internetowej ZG PTTK i na stronie internetowej Signal Iduna Polska TU S.A.) Oddział winien
udzielać zainteresowanym pomocy w sporządzeniu formularza zgłoszenia szkody lub formularza
wyznaczenia osoby uposażonej.
Szczegółowe zasady zgłaszania nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie zdarzeń opisanych
w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia przedstawione są w opracowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
"Procedurze postępowania po wypadku i zgłoszenia szkody przez członków PTTK - posiadaczy legitymacji
członkowskich PTTK".

§5
Każdy z członków PTTK powinien otrzymać w swojej podstawowej jednostce organizacyjnej (koło, klub, oddział)
„Wyciąg z postanowień umowy Generalnej Ubezpieczenia Nr M 100417 Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
posiadaczy legitymacji PTTK” oraz „Procedurę postępowania po wypadku i zgłoszenia szkody przez członków
PTTK – posiadaczy legitymacji członkowskich PTTK". Dokumenty te zawierają podstawowe informacje na temat
zakresu ubezpieczenia i uprawnień przysługujących członkom PTTK z tytułu ubezpieczenia grupowego, a także
zasad postępowania przy występowaniu z roszczeniem o świadczenie ubezpieczeniowe; sporządzone zostały
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie postanowień Umowy Ubezpieczenia oraz Warunków Ogólnych
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
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§6
Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów PTTK do niezwłocznego powiadomienia członków PTTK - zrzeszonych
w jednostkach organizacyjnych PTTK - o zawartym ubezpieczeniu grupowym NNW oraz do przekazania
dokumentów wymienionych w § 5 Zarządzenia.
Ośrodkiem dystrybucji tych dokumentów oraz miejscem przechowywania kompletu dokumentacji bieżącej
związanej z ubezpieczeniem grupowym NNW - jest zarząd oddziału PTTK, niezależnie od lokalizacji biura
oddziału. Zarząd Oddziału przechowuje także wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia (w szczególności związane z członkostwem w PTTK i organizacją imprez turystycznych PTTK)
przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, a także udostępnia
je przedstawicielowi Towarzystwa Ubezpieczeniowego na jego żądanie.
Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, prowadzi kalendarz-rejestr imprez, do którego
wpisywane są imprezy turystyczne, organizowane przez jednostki organizacyjne zrzeszone w oddziale PTTK,
przy czym imprezy te powinny zostać zarejestrowane przed ich rozpoczęciem. W kalendarzu - rejestrze
powinny być wyszczególnione terminy, czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia imprezy, jej charakter,
przewidywana (i skorygowana po imprezie) liczba uczestników oraz kierownik imprezy, osoby przygotowujące
i likwidujące imprezę po jej zakończeniu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo wglądu do kalendarzarejestru imprez turystycznych oraz do aktualnej listy członków PTTK zrzeszonych w Oddziale w celu
potwierdzenia prawa do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu nieszczęśliwego wypadku.
Postępowanie w razie powstania nieszczęśliwego wypadku i udział w tym postępowaniu oddziału PTTK
określa "Procedura postępowania po wypadku i zgłoszenia szkody przez członków PTTK - posiadaczy
legitymacji członkowskich PTTK".
Zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami oddział prowadzi kartotekę członków PTTK. Na potrzeby tego
ubezpieczenia oddział prowadzi także listę członków PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi za bieżący
rok, zawierające imię i nazwisko, adres oraz datę opłacenia przez nich bieżącej składki. Na liście tej
umieszczone są również nazwiska członków PTTK, którzy zostali zwolnieni z opłacania składki członkowskiej;
w miejsce daty opłacenia składki wpisywana jest data wpływu zamówienia dla nich znaczka PTTK do Biura
ZG PTTK.
Zbieranie składek członkowskich należy do statutowych obowiązków zarządów kół, klubów i oddziałów PTTK.
Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych Wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich
PTTK. Zaniechanie przypominania członkom PTTK o obowiązku i możliwości opłacenia składek
członkowskich może spowodować odpowiedzialność tych zarządów za ewentualne skutki niewypłacenia
świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu nieszczęśliwego wypadku, ponieważ brak potwierdzenia opłacenia
składki za bieżący rok pozbawia członka PTTK lub jego rodzinę prawa do wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego.
Oddział PTTK będzie dysponował w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych z ubezpieczeniem
następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK oraz zamieści na swojej
stronie internetowej (jeśli taką stronę posiada):
− Wyciąg z postanowień Umowy Generalnej Ubezpieczenia Nr M 100417 Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków posiadaczy legitymacji PTTK,
− Procedurę postępowania po wypadku i zgłoszenia szkody przez członków PTTK – posiadaczy legitymacji
członkowskich PTTK,
− Formularz zgłoszenia szkody,
− Formularz wyznaczenia osoby uposażonej.
− Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
− Tabela procentowej oceny stałego uszczerbku na zdrowiu Signal Iduna Polska
Dokumenty te dostępne są także w siedzibie oraz na stronie internetowej Signal Iduna Polska TU S.A.
www.signal-iduna.pl i Zarządu Głównego PTTK www.pttk.pl

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007 r.

