
NNW 
Zawodnika
w PZU 
 

Pewna ochrona
dla zawodników EXTRALIGA.PL



Polisa PZU dedykowana dla grających w 
EXTRALIGA.PL.

Zapewnia finansowe wsparcie w razie kontuzji.



Czym jest NNW?
 
NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Pozwala uzyskać odszkodowanie za 
uszczerbek na zdrowiu doznany podczas gry w Lidze, np. 
podczas treningu, zawodów czy dojazdu na nie.
 
Polisa pozwala na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji 
i utrzymania, które na przykład mogą być szczególnie 
odczuwalne w okresie przymusowej przerwy od pracy.
 
NNW Zawodnika to nowy produkt, który ma zapewnić 
finansowe wsparcie grającym w piłkę nożną, którzy 
doznali urazu.



Pieniądze z odszkodowania pozwolą uzupełnić 
domowy budżet nadszarpnięty wydatkami 

związanymi z urazem i zapewnią spokój 
potrzebny do powrotu do zdrowia.



Kiedy zadziała polisa?
 
Otrzymasz odszkodowanie m.in. w przypadku:
 
• trwałego uszczerbku na zdrowiu

np. złamania nogi lub wybicia zęba, ubezpieczyciel wypłaci 
środki nawet za 1% uszczerbku orzeczonego przez lekarza
 

• uciążliwego leczenia
np. w razie operacji lub hospitalizacji powyżej 5 dni
 

• nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych
np. kul ortopedycznych
 



NNW Zawodnika to:
 

• zapewnienie finansowej ochrony w razie wypadku

• atrakcyjna składka: od 59 zł za rok

• wypłata odszkodowania nawet przy drobnym urazie  

• szeroki zakres ochrony: liczne świadczenia finansowe 

oraz pakiet usług assistance

• możliwość wybrania poziomu ochrony z 6 pakietów

• wygodny sposób zawarcia polisy online

• wiarygodny ubezpieczyciel: PZU



Jak kupić?
 
Na naszej stronie znajdziesz zakładkę
NNW Zawodnika z opisem ubezpieczenia.

• Zapoznaj się z warunkami umowy

• Przejdź do kalkulatora składki

• Wybierz interesujący Cię wariant ubezpieczenia: do wyboru masz 6

• Złóż wniosek

• Opłać składkę (niektóre można opłacić w ratach)

• Polisa zostanie wysłana na Twój e-mail



O iExpert
 
Firma iExpert.pl SA to lider rynku ubezpieczeń zawodowych, dysponujący 
zaawansowanym systemem obsługi online, który pozwala nam szybko i elastycznie 
spełniać potrzeby Klientów.
 
Swoje doświadczenie iExpert przenosi także na grunt ubezpieczeń dla sportowców. 
W ofercie posiada m.in. program Bezpieczny Powrót - roczną polisę górską na 
zagraniczne wyjazdy, stworzoną we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu.
 
Wielokrotnie ubezpieczaliśmy zawodowych sportowców, w tym piłkarzy (Legii 
Warszawa), żużlowców czy alpinistów (m. in. wyprawy Andrzeja Bargiela)



Bartłomiej Miłkowski
Kom: 882 101 595

Tel: 22 100 26 03

bartlomiej.milkowski@iexpert.pl

www.sport.iexpert.pl
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