INSTRUKCJA
systemu ewidencji członkostwa w
Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego
w roku akademickim 2017/2018

Dział 1. Członkostwo
Uchwała w sprawie składek członkowskich
Składka członkowska AZS minimalna począwszy od 1.10.2017 roku zostaje ustalona
w wysokości:
Wariant I (standard) – 50 zł
Wariant II (komfort) – 90 zł
Wariant III (sport) – 440 zł
Wariant IV (standard junior na 13 miesięcy) – 50 zł
Składka jest roczna obejmuje okres od 1 października 2017 – do 30 września 2018.
lub przy wariancie IV okres od 1września 2017 do 30 września 2018
Składkę członkowską należy wpłacać na nr konta:
BZ WBK 33 1090 1359 0000 0001 1984 4535
W ramach składki każdy członek AZS posiada:


10% zniżki na usługi noclegowe i wynajem sprzętu sportowego w COSA AZS



prawo do zniżek związanych z programem ISIC (dotyczy członków posiadaczy
legitymacji ISIC-AZS, ITIC-AZS)



prawo do zniżek wynikających z innych umów partnerskich AZS ZG lub jednostek
AZS (np. sieć sklepów GO Sport -10%, Regatta – 15%, Hurtownia hurtowniasportowa.net – 10%)



prawo nabycia na warunkach specjalnych dla członków AZS opieki medycznej w
programie LUX MED

W ramach opłaconej składki, każdy członek AZS posiada ubezpieczenie NNW w wysokości
uzależnionej od wybranego wariantu.


w wariancie I suma ubezpieczenia wynosi 6 500 zł



w wariancie II suma ubezpieczenia wynosi 25 000 zł



w wariancie III suma ubezpieczenia wynosi 75 000 zł



w wariancie IV suma ubezpieczenia wynosi 6 500 zł /na 13 miesięcy/

Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia dostępny jest na stronie www.azs.pl w zakładce
„legitymacje”

Członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, zgodnie ze statutem AZS,
obowiązuje od momentu podjęcia uchwały przyjmującej do AZS przez Zarząd
odpowiedniej jednostki AZS, jednak nie wcześniej niż od potwierdzenia przez
uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo.
Ochrona

ubezpieczeniowa rozpoczyna się

następnego dnia

po potwierdzeniu

członkostwa.
W trakcie roku akademickiego 2017/2018 nie ma możliwości zmiany wariantu
ubezpieczenia.
Obowiązujące ustalenia
1. AZS Zarząd Główny jest właścicielem legitymacji, znaczków opłat członkowskich
i jedynym ich emitentem oraz wzoru deklaracji członkowskiej. Legitymacja i znaczek
opłaty są drukiem ścisłego zarachowania o wartości minimalnej (składka członkowska) w
roku akademickim 2017/2018 :


50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) – w tym ubezpieczenie standard
SU 6 500



90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) – w tym ubezpieczenie komfort
SU 25 000



440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) – w tym ubezpieczenie sport
SU 75 000



50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) – w tym ubezpieczenie standard SU
6 500



25 zł (dwadzieścia pięć złotych ) - duplikaty

2. Dystrybucja legitymacji i znaczków opłat prowadzona jest przez Organizacje
Środowiskowe AZS i Kluby AZS. W wyjątkowych przypadkach może być prowadzona
również przez inne jednostki AZS, za zgodą Zarządu Głównego, po spełnieniu
następujących warunków:


jednostka powinna mieć powyżej 500 członków



posiadać osobowość prawną



uzyskać zgodę właściwej Organizacji Środowiskowej AZS

Jednostka odpowiadająca za dystrybucję legitymacji określi w drodze uchwały
swoich władz statutowych wysokość składki członkowskiej oraz tryb rozliczania z
podległymi jednostkami AZS.
3. Organizacja Środowiskowa AZS może wystawić legitymację AZS lub znaczek opłaty
członkowskiej - dla członków klubu nie zrzeszonego w Organizacji Środowiskowej AZS na zasadzie poboru składki w roku 2017/2018 w minimalnym wymiarze 50 zł.
4. W roku akademickim 2017/2018 obowiązywać będzie następujący wzory legitymacji
członkowskiej, znaczka opłat członkowskich i deklaracji członkowskich:
a) legitymacja ISIC-AZS – dla studentów i młodzieży szkół gimnazjalnych powyżej 12
lat
b) legitymacja ITIC-AZS – dla nauczycieli, wykładowców i trenerów /międzynarodowa
legitymacja nauczycielska/
c) legitymacja AZS – dla członków AZS nie będących studentami i dla młodzieży do lat
12.
d) znaczek opłaty członkowskiej AZS-ISIC – służący do przedłużenia członkostwa
posiadaczom legitymacji AZS-ISIC i legitymacji ITIC-AZS
e) znaczek opłaty członkowskiej AZS – służący do przedłużenia członkostwa
posiadaczom legitymacji AZS
f) deklaracje członkowskie – wzór wprowadzony w roku akademickim
2004/2005, a zmodyfikowany w roku 2013/2014
5. Zasady dystrybucji legitymacji


Członkowie nowo wstępujący do AZS, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, a
także po potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym
otrzymują legitymację AZS-ISIC, ITIC-AZS, lub legitymację AZS. Po wpisaniu
danych w system Voyager służący do wystawiania legitymacji AZS-ISIC ITIC-AZS i
legitymacji AZS należy wydrukować (na drukarce Zebra) nalepkę, którą naklejamy na
plastikową kartę, następnie doklejamy zdjęcie. Cały dokument powinien być
zafoliowany (folia dostarczana jest w komplecie z legitymacją).

6. Zasady dystrybucji znaczków opłat członkowskich.


Członkowie przedłużający członkostwo w AZS, po uaktualnieniu deklaracji
członkowskiej w zakresie danych i po odnotowaniu tego faktu w systemie Voyager
otrzymają znaczek opłaty członkowskiej, który powinien być naklejony w miejscu
oznaczonym na legitymacji.

7. Przesyłanie danych.


Po potwierdzeniu w systemie, wystawieniu legitymacji lub sprzedaży znaczka opłat
dane członka AZS znajdą się automatycznie w bazie danych tworzonej w formie
arkusza EXCEL.

8.

Zasady rozliczania


Na koniec każdego miesiąca, AZS ZG stworzy aktualny stan liczebny członków AZS
w danej jednostce. Zestawienie to będzie służyło za podstawę rozliczenia finansowego
z jednostkami AZS i Gothaer TU S.A (w zakresie ubezpieczeń NNW).



Ostatecznym rozliczeniem danego miesiąca jest 10 dzień następnego miesiąca.



Odpłatność za zgubione, zniszczone (anulowane) legitymacje i znaczki opłat
członkowskich wynosi 6 zł/szt.



Ostateczne rozliczenie legitymacji z wykorzystanych i nie wykorzystanych druków
kart AZS – ISIC i kart AZS nastąpi do 30.09.2017.



Ostateczne rozliczenie znaczków członkowskich (AZS-ISIC i AZS) z
niewykorzystanych ilości nastąpi do 15.10.2018.

Dział 2. Ubezpieczenie
W roku akademickim 2017/2018 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku
Sportowego jest firma Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która na okres
1.10.2017 - 30.09.2018 oferuje trzy rodzaje polis NNW: wariant I – Standard , wariant II –
Komfort
i wariant III - Sport.
Polisa "Standard" - suma ubezpieczenia 6 500 zł seria i nr polisy: COR001880
Polisa „Komfort” – suma ubezpieczenia 25 000 zł seria i nr polisy: COR001881
Polisa "Sport" - suma ubezpieczenia 75 000 zł seria i nr polisy: COR001882
Polisa „Junior” na 13 miesięcy – suma ubezpieczeniowa 6500 zł seria i nr polisy:
COR001883
Infolinia i zgłaszanie szkód : 22 469 69 69
Więcej informacji na stronie www.azs.pl w zakładce „LEGITYMACJE”
Podmiot ubezpieczenia
Ubezpieczonymi są członkowie Akademickiego Związku Sportowego, bez względu na wiek,
którzy opłacili składkę członkowską oraz znajdują się w aktualnej bazie danych systemu
Voyager. Odpowiedzialność ubezpieczyciela Gothaer TU S.A. w stosunku do członków
AZS, przystępujących do ubezpieczenia w trzech wariantach, rozpoczyna się następnego dnia

po potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo
Voyager a kończy 30.09.2017 roku.
Wyjątek: ochrona ubezpieczeniowa dla członków AZS, w stosunku do których jednostka
AZS potwierdziła członkowstwo 1.10.2017 r. rozpoczyna się 1.10.2017 r.
Definicje
Nieszczęśliwy wypadek to przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, które spowodowało u tej
osoby fizyczne obrażenie ciała; zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet
występujących nagle nie uznaje się za nieszczęśliwy wypadek .
Uszczerbek na zdrowiu to trwałe naruszenie sprawności organizmu Ubezpieczonego,
powodujące upośledzenie czynności organizmu, określany procentowo na podstawie Tabeli
uszczerbków, stanowiącej załącznik do umowy ubezpieczenia.
Rodzaj i procent uszczerbku na zdrowiu ustalane są na podstawie dokumentacji
Medycznej.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje
następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem;
2. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem.
Rodzaje świadczeń
Śmierć ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku - 100% SU
Trwały uszczerbek na zdrowiu
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku w %
Pobyt w szpitalu 50 zł za dzień
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku (max 180 dni)
Zwrot kosztów środków
pomocniczych w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów leczenia i
rehabilitacji
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Zwrot kosztów przysposobienia

Wariant I
Standard

Wariant II
Komfort

Wariant III
Sport

6.500 zł 25.000 zł

Wariant IV
–tylko we
wrześniu

75.000 zł

6.500 zł

do 6.500 zł

do 25.000 zł

do 75.000 zł

do 6.500 zł

do 3.000 zł

do 3.000 zł

do 3.000 zł

do 3.000 zł

do 1 300 zł

do 2 500 zł

do 3.750 zł

do 1 300 zł

–

–

do 1.000 zł

–

do 1 300 zł

do 2 500 zł

do 3.750 zł

do 1 300 zł

zawodowego inwalidów
Świadczenie z tytułu całkowitej
niezdolności do wyczynowego
uprawiania
Zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę
(przy uszczerbku powyżej 50%)

do 3.250 zł
Dodatkowe
5%
wypłaconego
świadczenia

do 5 000 zł
Dodatkowe
5%
wypłaconego
świadczenia

do 7.500 zł
Dodatkowe
5%
wypłaconego
świadczenia

do 3.250 zł
Dodatkowe
5%
wypłaconego
świadczenia

Osobami odpowiedzialnymi w Stowarzyszeniu Almatur - Warszawa za
 obsługę sytemu
 zamawianie naklejek drescher do drukowania danych osobowych
 dodatkowe ubezpieczenie dla legitymacji ISIC-AZS
Kol. Przemysław Wojciechowski e-mail: pwojciechowski@isic.pl,
pwojciechowski@almatur.pl
tel.22/826 26 14, fax:22.827 90 55 lub Kol. Monika Kołecka.
Kol. Sebastian Niderek e-mail: sniderek@almatur.pl tel 22 826 33 40
Stowarzyszenie Almatur, ul. Bagatela 10/10, Warszawa, ISIC Polska
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obsługa nowego systemu VOYAGER jest kol. Marcin Chojnacki z Katowic tel. 32.256 15
53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osobą odpowiedzialną w AZS ZG Warszawa za dział legitymacje/ubezpieczenia jest
Kol. Anna Giza tel./fax. 22/849 71 36 kom. 506 134 968
e-mail: ania.giza@azs.pl, finanse@azs.pl
 zamawianie legitymacji i znaczków
 zamawianie naklejek drescher do drukowania danych osobowych

