INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW PRZY LIKWIDACJI SZKÓD OC
Z POLISY INTERRISK TU S.A.
Polisa seria K NR 09173435
KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
KUJAWSKO-POMORSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
1. W przypadku wpłynięcia roszczenia od poszkodowanego lub zajścia zdarzenia/wypadku,
które może spowodować roszczenie poszkodowanego, podmiot zrzeszony w KZ LZS –
K-PZLZS – KLUBIE niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni od zdarzenia lub
wpłynięcia roszczenia przesyła mailem na adres szkody@mentor.pl wypełniony druk
zgłoszenia szkody (zgodnie ze wzorem).
2. Broker dokonuje zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela oraz prowadzi dalszą
korespondencję z osobą wskazaną do kontaktu w druku zgłoszenia szkody.
3. Korespondencję z poszkodowanym po zarejestrowaniu szkody prowadzi towarzystwo
ubezpieczeniowe.
4. O zakończeniu procedury likwidacji szkody i wypłacie świadczeń podmiot zrzeszony
zostanie poinformowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub brokera.
Ubezpieczający zobowiązany jest do:
- podjęcia działań mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
- starania się o ustalenie świadków zdarzenia powodującego szkodę i osób
odpowiedzialnych za zdarzenie,
- w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo,
powiadomić o szkodzie policję,
- sporządzenia protokołu z ustaleniem okoliczności zdarzenia powodującego
szkodę,
- w razie zgłoszenia roszczenia do niepodejmowania działań zmierzających
do jego uznania lub zaspokojenia ani też do zawarcia ugody z osobą
poszkodowaną bez zgody InterRisk TU S.A.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem MENTOR SA
Ewa Popiołkowska , tel.+48 56 669 32 57 , ewa.popiolkowska@mentor.pl
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Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy,
NIP 956-00-03-240, KRS 0000031423,
kapitał zakładowy w kwocie 784.628,00 zł opłacony w całości.

PROCEDURA
ZGŁASZANIA SZKODY W ZAKRESIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLYCH
WYPADKÓW - NNW

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie NNW , zostali objęci :
- członkowie LKS-ów , LZS-ów , UKS-ów , ULKS-ów i innych stowarzyszeń
będących członkami Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, pod warunkiem
posiadania legitymacji członkowskich, ważnych w dniu zdarzenia objętego
odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
- trenerzy , instruktorzy oraz osoby obsługujące imprezy organizowane przez
jednostki organizacyjne LZS.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki jakie mogą wydarzyć się podczas treningów,
zgrupowań, obozów , konsultacji i zawodów sportowych , rekreacyjnych oraz
turystycznych , jak również w czasie podróży „na” i powrotu „z nich”.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31grudnia 2022r.
Przed zgłoszeniem szkody , w każdym przypadku , wymagane jest uzyskanie
z Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Toruniu , z a ś w i a d c z e n i a ,
że jednostka , której członkiem jest poszkodowany , objęta została powyższą
umową ubezpieczeniową i dokonała należnej opłaty.

Zgłoszenie szkody następuje tylko drogą elektroniczną !!!
Zeskanowane dokumenty: wniosek , oświadczenie RODO – ( do pobrania z
naszej strony ) , uzyskane zaświadczenie z K-PZLZS oraz na żądanie ,
dokumentację medyczną , przesłać należy na adres szkody@mentor.pl lub
ewa.popiolkowska@mentor.pl
Wszelkich informacji związanych z ubezpieczeniem udzielają :

dla rejonu byłego województwa bydgoskiego - kol. Maria Glazik – tel. 505 134 181
dla rejonu byłego województwa toruńskiego - kol. Michał Marszałkowski – tel. 691 866 803
dla rejonu byłego województwa włocławskiego - kol. Grzegorz Tomasik – tel. 602 620 193

