
Instrukcja wyrobienia legitymacji AZS 

1. Należy wejść na stronę http://azs.pl/legitymacje 

Na stronie klikając w odpowiedni „kafelek” można uzyskać informacje dotyczące 

konkretnych wariantów ubezpieczenia, OWU, tabele uszczerbków itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wyboru mamy 3 poziomy ubezpieczenia (wybrany poziom ubezpieczenia będzie 

potrzebny do wpisania na zgodzie rodzica/opiekuna): 

  

• Standard - Na sumę ubezpieczenia 7.000zł (koszt wyrobienia 40zł) 

• Komfort - Na sumę ubezpieczenia 25.000zł (koszt wyrobienia 80zł) 

• Sport - Na sumę ubezpieczenia 65.000zł (koszt wyrobienia 1.009zł) 

 

Ubezpieczenie 24/7 na całym świecie, obowiązuje od dnia następnego od opłacenia 

składki do końca września 2023 roku.  

 

 

2. Aby przejść do wniosku o wyrobienie legitymacji należy zjechać na dół strony  

i wybrać opcję rejestracja on-line – zakładam nowe konto  

  

http://azs.pl/legitymacje


3. Otworzy nam się okienko z formularzem zgłoszeniowym (jeżeli w klubie trenuje 

rodzeństwo, nie mogą oni mieć legitymacji na tym samym adresie e-mail) 

 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIAĆ PO KOLEI Z GÓRY NA DÓŁ 

 

 
 

Z ważniejszych pól do wypełnienia: 

• Zdjęcie – należy wgrać zdjęcie do legitymacji, nie musi być dyplomowe, może 

być zrobione telefonem komórkowym. Po wgraniu pliku trzeba kliknąć wyślij 

plik 

• Data przystąpienia do AZS – proszę wpisać datę wyrabiania legitymacji 

 

 
 

• Wariant ubezpieczenie NNW – należy wybrać wariant na jaki chcemy 

ubezpieczenie 

• Typ legitymacji – zaznaczamy elektroniczna (wersja plastikowa jest 

dodatkowo płatna 25zł) 

• Rodzaj legitymacji – AZS 

• Zgoda rodzica – załączamy zdjęcie podpisanej zgody i klikamy wyślij plik. 

zgoda znajduje się na ostatniej stronie instrukcji 

• Klub –  AZS Politechnika Rzeszowska 

• Sekcja – koszykówka – sekcja młodzieżowa 



 

Następnie w polu składka członkowska pojawi nam się suma do opłacenia. Prosimy 

sprawdzić czy jest zgodna z wybraną opcją ubezpieczenia.  

 

Na końcu będą do zaznaczenia zgody, nie wszystkie są obowiązkowe. Wystarczy zaznaczyć te 

z gwiazdką. Po wypełnieniu formularza i zaznaczeniu wszystkich zgód należy zatwierdzić 

formularz.  

 

Po zatwierdzeniu wniosek zostaje wysłany do akceptacji przez Klub Uczelniany AZS PRz,  

a na maila przychodzi informacja z linkiem, przez który ustawiamy hasło do swojego profilu 

(login do profilu jest adresem e-mail podanym w formularzu)  

 

Po akceptacji wniosku ze strony KU AZS PRz (przyjdzie informacja na e-mail), należy 

zalogować się na profil i na dole, po prawej stronie będzie okienko Opłać składkę 

członkowską. 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem AZS PRz od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8-14 tel. 8651644 lub poprzez e-mail k.gorczyca@prz.edu.pl 

  

mailto:k.gorczyca@prz.edu.pl


 


