WAŻNE- INFORMACJE O UBEZPIECZENIU (FIM)- UBEZPIECZENIE MEDYCZNE
WITAMY W TSM ASSISTANCE
Dane TSM podane zostały w licencji FIM, co oznacza że Państwa federacja i Państwo zapisali się do
programu ubezpieczenia medycznego, TSM zapewnia rozwiązania ubezpieczeniowe w przypadku
udziału w zawodach organizowanych przez FIM, szczególnie zabezpieczenia medycznego na czas
trwania zawodów oraz w miejscu odbywania się zawodów.
Ubezpieczenie ważne jest tylko w trakcie odbywania się spotkań organizowanych przez FIM, oraz
na które ważna jest licencja zawodnika i tylko w kraju odbywania się danego spotkania.
Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem uzupełniającym i/lub dodatkowym w stosunku do
istniejącego zawartego ubezpieczenia prywatnego lub grupowego i/lub istniejącego systemu
ubezpieczenia społecznego w Państwa kraju i w kraju Organizatora spotkania (w przypadku
zawodów międzypaństwowych). Zwrot, zadatek lub pokrycie faktycznie poniesionych wydatków,
oprócz/lub w miejsce podstawowego planu ubezpieczeń zdrowotnych lub innego uzupełniającego
planu ubezpieczeń, zawartego prywatnie lub grupowo. Koszty ubezpieczenia w nagłych wypadkach
ograniczone do 400.000 CHF lub 125.000 CHP w szczególnych wypadkach.
KTO JEST PAŃSTWA UBEZPIECZYCIELEM?
TSM Insurance Company z siedzibą w Szwajcarii
W JAKI SPOSÓB MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI- JAK ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA
Natychmiast; zgłoszenia dokonuje poszkodowany zawodnik lub jego zespół lub członek rodziny lub
zespół ratownictwa medycznego obecny na miejscu zdarzenia,
którzy muszą skontaktować się z TSM. Obowiązuje jeden numer telefonu- 24/7, nasz zespół
obierze od Państwa telefon i zapewni pomoc oraz wszelkie informacje.
W przypadku wypadku/choroby w trakcie zawodów, należy natychmiast skontaktować się z
ubezpieczycielem:
TSM Insurance Company, Cours de Rive 2, 1204 Geneva
Tel.: +41 22 819 44 59
E-Mail: operations@tsm-assistance.com
Dzwoniąc do nas należy podać nam następujące informacje:
- Numer licencji zawodnika podany na dokumencie oraz imię i nazwisko zawodnika
- oznaczenie zawodów (IMN) lub przynajmniej miejsce dobycia się zawodów
- data wypadku/ choroby
- numer umowy ubezpieczeniowej FIM: 2000714
- Miejsce zamieszkania Zawodnika (podane w licencji zawodnika FIM) oraz numer telefonu (również
komórkowego)
Polisa ubezpieczeniowa FIM pokrywa:
-Leczenie medyczne w sytuacjach nagłych za granicą, tylko w kraju, gdzie odbywają się zawody)
- przewiezienie do kraju zamieszkania (zgodnie z postanowieniami licencji FIM, podanej przez FMN)
- wypadki śmiertelne i kalectwo
W przypadku zawodów FIM na poziomie ogólnoświatowym lub Międzynarodowych
Zawodów Rajdowych, miejscowy ubezpieczyciel powinien zająć się przewiezieniem, lecz TSM
musi być być poinformowana o wypadku/ sprawie/ uszkodzeniach ciała jeszcze przed rozpoczęciem
transportu.
Jeśli nie ma możliwości wykonania telefonu natychmiast, prosimy aby zrobił to krewny, członek
rodziny, kolega lub sam szpital w Pana imieniu.
Prosimy o przeczytanie tego dokumentu oraz pozostawienie sobie kopii w domu tak, aby
partner/rodzina wiedzieli w jaki sposób można pomóc zawodnikowi w nagłych
wypadkach. Na podstawie naszego doświadczenia wiemy, że krewni są często
pierwszymi osobami informowanymi o zdarzeniach.
NASZE USŁUGI
Główne korzyści płynące z tego ubezpieczenia to:
Zwrot, zadatek lub pokrycie faktycznie poniesionych wydatków, oprócz/lub w miejsce
podstawowego planu ubezpieczeń zdrowotnych lub innego uzupełniającego planu ubezpieczeń,
zawartego prywatnie lub grupowo. Koszty ubezpieczenia w nagłych wypadkach ograniczone do
400.000 CHF lub 125.000 CHP w szczególnych wypadkach.
Nieograniczone koszty przewozu do kraju ojczystego, podanego na licencji zawodnika (miejsca
zamieszkania stałego).
Kapitał na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa zawodnika.

