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info@szlj.si

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI vaditeljev in trenerjev za zavarovalno obdobje
od 01. 10. 2020 do 01. 10. 2021 za teritorialno kritje v SLOVENIJI ali EVROPI
Klube oz. društva, ki so v letu 2019 zavarovali svoje člane preko Športne zveze Ljubljane (v nadaljevanju
ŠZL) obveščamo, da njihovim trenerjem oz. vaditeljem z datumom 01. 10. 2020 poteče eno letno
zavarovanje. Svoje člane lahko zavarujejo tudi tista društva – člani ŠZL, ki v preteklem letu tega
zavarovanja niso sklenile.
Pogoji za zavarovanje ; Društvo mora biti član Š Z L s poravnano članarino za leto 2020 !
Z zavarovalnico Triglav smo se za člane Športne zveze Ljubljane dogovorili za naslednjo ponudbo:
- zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih
oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe
uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče,
- zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za splošno vadbo. Zavarovalno kritje po
škodnem dogodku (nesreči) znaša 45.000,00 € za osebe in 13.500,00 € za stvari,
- zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice oz. odškodnine po enem
škodnem dogodku. Zavarovalni primer je eden ali več odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz enega
škodnega dogodka (istega vzroka).

Višina letne premije za zavarovanje odgovornosti bo odvisna od števila prijavljenih oseb in
bo znana po prejemu vseh prijav, ki bodo do roka prispele na naslov ŠZL !
Število prijavljenih oseb

od 76 do 150
od 151 do 300
od 301 do 750

zavarovanje za

zavarovanje za

SLOVENIJO
26,75 EUR
23,04 EUR
20,03 EUR

EVROPO –
40,12 EUR
34,56 EUR
30,05 EUR

vključuje tudi Slovenijo

letna premija na osebo
letna premija na osebo
letna premija na osebo

V znesku letne premije je že upoštevan 8,5 % davek na zavarovalne posle in še 10 % komercialni popust.

Prijavnico izpolnite in pošljite na naš naslov oz. na info@szlj.si najkasneje
do TORKA, 15. septembra 2020
Bodite pozorni, da izpolnite pravilno prijavnico za zavarovanje !

* prijavnica - zavarovanje za SLOVENIJO * prijavnica - zavarovanje za EVROPO
Splošne pogoje za zavarovanje odgovornosti in prijavnici najdete tudi na naši spletni strani www.szlj.si !
•

Športna zveza Ljubljane vam bo po zaključku prijav na podlagi vaše prijave poslala račun za zavarovanje !

Strokovna služba

