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1. UBEZPIECZAJĄCY:

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ ) – ZARZĄD GŁÓWNY

2. UBEZPIECZENI:

Grupa  I  -  członkowie  PZŁ  i  pozostałe  osoby  fizyczne  biorące  udział  w
nagankach, w polowaniach, oraz różnych pracach, czynnościach i działaniach
związanych z łowiectwem w ramach działalności  statutowej  PZŁ oraz osoby,
które zakończyły staż i oczekują na egzamin.

Grupa II – stażyści biorący udział w nagankach, w polowaniach oraz różnych
pracach,  czynnościach  i  działaniach  związanych  z  łowiectwem  w  ramach
działalności  statutowej  PZŁ,  którzy  przystąpili  do  ubezpieczenia  z  datą
rozpoczęcia stażu.

3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  świadczenia  związane  z  następstwami
nieszczęśliwych  wypadków,  jakim  może  ulec  Ubezpieczony  na  terenie
Rzeczypospolitej  Polskiej,  podczas  wykonywania  czynności  związanych  z
gospodarką  łowiecką  oraz  statutową  działalnością  PZŁ  i  jego  jednostek
organizacyjnych opisanych poniżej:
a)  indywidualnych  i  zbiorowych  polowań  i  odłowów,  odbywających  się  w
miejscach i czasie dozwolonym - zgodnie z przepisami prawa,
b)  wykonywania  czynności  z  zakresu  gospodarki  łowieckiej  oraz  czynności
zleconych przez władze lub organy PZŁ lub zarząd koła łowieckiego związanych
z udziałem w imprezach, zawodach oraz szkoleniach oraz wykonywanie zadań
zleconych na podstawie  ustaw:  Ustawa z  dnia z  dnia  21 sierpnia  1997 r.  o
ochronie zwierząt Dz.U. 1997 Nr  111 poz. 724, Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880, Ustawa z dnia 11 marca 2004
r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  Zwierząt
Dz.U. 2004 Nr  69 poz. 625,
c) zebrań i odpraw związanych z czynnościami łowieckimi,
d) drogi z miejsca zamieszkania do obwodów łowieckich i w drodze powrotnej z
tych  miejsc  do  miejsca  zamieszkania  pod  warunkiem,  że  droga  do  obwodu
łowieckiego odbywała się w celach, o których mowa w lit.  a, b, c,
e) drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych
przez  władze lub organy PZŁ bądź kół  łowieckich,  związanych z  pełnieniem
czynności  statutowych  i  w  drodze  powrotnej  z  tym  miejsc  do  miejsca
zamieszkania,
f) udziałem w zawodach łowieckich.



Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także zawał lub udar bez względu na wiek
Ubezpieczonego,  jeżeli  nie  były  spowodowane  wcześniejszymi
zdiagnozowanymi stanami chorobowymi wywołującymi udar lub zawał. Definicja
nieszczęśliwego wypadku obejmuje również nieszczęśliwy wypadek w związku z
posiadaniem lub użyciem broni.

4 ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego  wypadku  w  wysokości  1%  sumy  ubezpieczenia  następstw
nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
2)  świadczenie  z  tytułu  śmierci  ubezpieczonego  zaistniałej  w  wyniku
nieszczęśliwego  wypadku  objętego  ochroną  ubezpieczeniową,  w  wysokości
100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i
stłuczenia  mózgu  w  wyniku  nieszczęśliwego  wypadku  objętego  ochroną
ubezpieczeniową,  w  wysokości  1%  sumy  ubezpieczenia  następstw
nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego
urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
4)  zasiłek  dzienny  z  tytułu  pobytu  w  szpitalu  w  związku  z  nieszczęśliwym
wypadkiem  w  wysokości  100  zł  za  dzień  pod  warunkiem,  ze  pobyt  trwa
nieprzerwanie dłużej niż 2 dni i max. 60 dni w okresie ubezpieczenia, max. suma
ubezpieczenia wynosi 6 000 zł na ubezpieczonego w każdym roku polisowym;
5) koszty leczenia bolierozy do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszty leczenia zwracane są pod warunkiem, że do
zachorowania  na  boleriozę  doszło  w  okresie  trwania  umowy  ubezpieczenia,
pierwsze jego objawy wystąpiły w okresie odpowiedzialności  Wiener TU S.A.
Vienna Insurance Group oraz że zachorowanie zostało zdiagnozowane w tym
okresie. 

5.  SUMA UBEZPIECZENIA na 2019 rok – 50.000 zł na osobę

6.  WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU OCHORNY UBEZPIECZENIOWEJ

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1. Wypadków  spowodowanych  umyślnie  przez  Ubezpieczonego,
samookaleczenia  lub  okaleczenia  na  własna  prośbę,  usiłowania  popełnienia
samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności.
2. Czynnego  i  niezgodnego  z  prawem  udziału  Ubezpieczonego  w  aktach
przemocy, rozruchach i zamieszkach.
3. Wypadków będących następstwem wszelkich  stanów chorobowych,  w tym
następstw chorób psychicznych.
4. Wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym



działaniu,  leków  nieprzepisanych  przez  lekarza  lub  użytych  niezgodnie  z
zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia.
5.  Skutków  wypadków powstałych,  gdy  Ubezpieczony  prowadził  pojazd  bez
wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazd był niedopuszczony
do ruchu.
6. Poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba,
że  wskazanie  lekarskie  do  przeprowadzenia  leczenia  było  bezpośrednio
związane z nieszczęśliwym wypadkiem.
7.  Uczestnictwa  we  wszelkich  zdarzeniach  powstałych  na  terenach  objętych
działaniami  wojennymi  o  zasięgu  lokalnym  i  międzynarodowym  oraz  aktami
terroru.
8. Skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia
przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa.
9.  Skutków  wypadków bezpośrednio  lub  pośrednio  spowodowanych  energią
jądrową, promieniowaniem radioaktywnym i  polem magnetycznym w zakresie
szkodliwym dla człowieka,  z  wyłączeniem stosowania wyżej  wymienionych w
terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
10. Konsekwencji wypadków w postaci: encefalopatii pourazowych i nerwic.


