ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA MYŚLIWYCH
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MYŚLIWSKIEJ BRONI PALNEJ i AMUNICJI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych OWU Myśliwskiej Broni Palnej i Amunicji WIENER TU SA Vienna
Insurance Group zwane dalej "Ubezpieczycielem", zawiera umowy w zakresie przedmiotu
ubezpieczenia - myśliwskiej broni palnej z PZŁ, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych
jednostkek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej
"Ubezpieczonymi" posiadającymi myśliwską broń palną i amunicję do tej broni na podstawie
odpowiedniego pozwolenia na broń wydanego przez właściwy organ terytorialny ze względu
na miejsce zamieszkania.
§2
DEFINICJE
1. W rozumieniu niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia:
1) za osobę trzecią uważa się każdą osobę fizyczną niebędącą Ubezpieczonym, osobę
pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomoc domową,
2) za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo,
wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiających,
3) za szkodę uważa się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
4) za pożar uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez
paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,
5) za uderzenie pioruna uważa się działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone
mienie, w tym także działanie polegające na spowodowaniu nagłego przepięcia prądu o
napięciu wyższym od znamionowego dla danego urządzenie lub instalacji,
6) za grad uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu,
7) za wybuch uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w
odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania
zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;
za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
8) za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę, bądź przymusowe lądowanie
załogowego statku powietrznego oraz upadek jego części lub ładunku,
9) za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek.,
wyrządzającego masowe szkody; wystąpienie tego zjawiska winno być potwierdzone przez
IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstawania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu
huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w
najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą
o jego działaniu,
10) za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód
płynących i stojących,
11) za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze
stoków górskich,
12) za zalanie uważa się szkody powstałe wskutek:
a) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, grzewczej,
b) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, wirówki lub zmywarki na
skutek ich awarii,
c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
1

d) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie,
e) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego
śniegu bądź gradu,
13) za napór śniegu uważa się bezpośrednie niszczące oddziaływanie ciężaru lub lodu na
elementy konstrukcyjne dachów lub elementy nośne budynków,
14) za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem
spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu gdzie przechowywana jest
broń i amunicja urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających,
15) za upadek drzewa uważa się nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się
rosnących drzew na przedmiot ubezpieczenia,
16) za uderzenie pojazdu uważa się bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego w
ubezpieczone mienie, definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez
ubezpieczającego, osobę z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub osobę za którą ponosi on odpowiedzialność,
17) za kradzież z włamaniem uważa się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia
z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy
użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego,
w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w
wyniku rozboju,
18) za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż
1 żłobienie prostopadłe do trzonu,
19) za rozbój uważa się zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia
przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu
ubezpieczającego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
20) za wartość rzeczywistą uważa się wartość odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne
zużycie,
21) za wartość odtworzeniową uważa się wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia
do stanu nowego lecz nie lepszego tj. wartość zakupu nowego przedmiotu o takich samych
parametrach i jakości lub naprawy przedmiotu uszkodzonego z uwzględnieniem
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów,
22) za wartość rynkową uważa się wartość odpowiadającą cenie zakupu analogicznego
przedmiotu nowego lub analogicznego do uszkodzonego na rynku wtórnym,
23) za myśliwską broń palną uważa się broń odpowiadającą celom łowieckim, przeznaczoną
tylko i wyłącznie do polowań, zgodnie z wydanym w celach łowieckich pozwoleniem na broń,
24) za posiadanie myśliwskiej broni palnej i amunicji uważa się posiadanie broni i amunicji na
podstawie wydanego pozwolenia w celach łowieckich,
25) za użytkowanie myśliwskiej broni palnej uważa się przechowywanie, przewożenie,
przenoszenie, czyszczenie, itp., z włączeniem użytkowania broni podczas polowań,
26) za amunicję uważa się pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami
obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu
lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci
prochu strzelniczego w rozumieniu Ustawy o broni i amunicji.
§3
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:
a. myśliwska broń palna,
b. amunicja do myśliwskiej broni palnej,
c. optyka do myśliwskiej broni palnej
zwane mieniem
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie:
a. przenoszone lub przewożone dowolnym środkiem transportu,
b. znajdujące się w miejscu zamieszkania wskazanym w umowie ubezpieczenia bądź
zakwaterowania,
c. mienie używane podczas polowania
3. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
a. pożaru,
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4.

5.
6.
7.

b. uderzenia pioruna,
c. wybuchu,
d. upadku statku powietrznego,
e. zalania,
f. huraganu,
g. gradu,
h. powodzi,
i. zapadania się ziemi,
j. lawiny,
k. naporu śniegu,
l. dymu i sadzy,
m. upadku drzewa, uderzenia pojazdu,
n. kradzieży z włamaniem,
o. rozboju.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
a. z pojazdu pod warunkiem, że:
- pojazd posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
w chwili kradzieży pojazd był prawidłowo zamknięty na zamknięcia fabryczne i
ewentualnie dodatkowe,
pojazd w godzinach 22.00 do 6.00, został zaparkowany w zamkniętym garażu lub na
parkingu strzeżonym,
mienie pozostawione w pojeździe zostało zamknięte w bagażniku lub innym schowku
stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,
b. jeżeli kradzież nastąpiła z miejsca ubezpieczenia zadeklarowanego we wniosku, pod
warunkiem spełnienia minimalnych zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem i
rozboju,
c. kradzież nastąpiła z pozostałych miejsc, pod warunkiem spełnienia minimalnych
zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem i rozboju.
Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek akcji gaśniczej,
wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych
zakresem ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów
społecznych, trzęsienia ziemi, strajków i lokautów, oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także
nacjonalizacji lub przetrzymywania mienia przez władzę,
- działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
- zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnej,
okien, dachu lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli
konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynków należała do obowiązków
Ubezpieczającego, lub jeżeli wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie nie
występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia.
§4
SUMA UBEZPIECZENIA i SKŁADKA

Minimalna suma ubezpieczenia – 1 000 zł,
Maksymalna suma ubezpieczenia – 50 000 zł,
Suma ubezpieczenia broni powyżej 50 000 zł – wg indywidualnej stawki ustalonej każdorazowo przez
Ubezpieczyciela,
Składka roczna – 5% od wartości broni,
Minimalna składka roczna – 50 zł.
§5
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WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY I CERTYFIKAT OCHRONY
1.

Indywidualny Certfikat ochrony, stanowiący potwierdzenie udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej wystawia się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego sporządzonego
w formie pisemnej.
2.
Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczonego,
2) mienie zgłaszane do ubezpieczenia – typ i nazwa producenta,
3) wnioskowane sumy ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia.
3.
Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania
dodatkowych informacji związanych z umową.
4.
Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został
sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczony powinien na
wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy wniosek w terminie
14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.
§6
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez strony umowy
w dokumencie ubezpieczenia.
3. Niezapłacenie w terminie składki spowoduje ustanie odpowiedzialności WIENER TU SA Vienna
Insurance Group z upływem 7. dnia od daty otrzymania przez ubezpieczającego pisemnego
wezwania do zapłaty składki i braku zapłaty w tym terminie.
4. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może kontynuować
ochronę ubezpieczeniową pomimo nieopłacenia składki w terminie jednakże jedynie w sytuacji
gdy finalnie zostanie ona opłacona w uzgodnionych dodatkowo terminach. Wszelkie ustalenia w
tym zakresie wymagają formy pisemnej.
5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty
składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
6. W przypadku zapłaty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za dzień zapłaty
uważa się dzień prawidłowego zlecenia zapłaty kwoty wymagalnej, pod warunkiem, że na
rachunku zleceniodawcy zgromadzone były wystarczające środki. W przeciwnym wypadku za
dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełna kwotą.
7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:
1)
z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed
tym terminem,
2)
z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela,
3)
zgodnie z ust. 3
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§7
POSTĘPOWANIE W RAZIE POWSTANIA SZKODY
1. W razie wypadku Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela
o wypadku oraz dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności
roszczenia i wysokości odszkodowania
2. Jeżeli z winy umyślnej albo w wyniku rażącego niedbalstwa nie zostały dopełnione obowiązki
wymienione ust. 1 , a miało to wpływ na ustalenie okoliczności wypadku lub wysokości
odszkodowania, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,w takim stopniu, w
jakim przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WIENER TU SA Vienna
Insurance Group ustalenie okoliczności i skutków szkody.
§8
USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania.
2.
Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania stało się niemożliwe,
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże
bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
§9
REGRES UBEZPIECZENIOWY
1. Z dniem wypłaty odszkodowania, przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczonemu
roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.
2. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie wiadomości i dokumenty
oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela.
3. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących
mu do osób trzecich z tytułu szkód Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania
w odpowiedniej części.
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WARUNKI UBEZPIECZENIA PSÓW MYŚLIWSKICH
§ 10
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia WIENER TU SA Vienna Insurance Group , zwane
dalej ,,Ubezpieczycielem'', zawiera umowy w zakresie przedmiotu ubezpieczenia - psów myśliwskich
z osobami fizycznymi – właścicielami psów będącymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego lub
Kołami Łowieckimi i innymi podmiotami, będącymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego,
zwanymi dalej Ubezpieczonymi.
§ 11
DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia:
1) za psy myśliwskie uważa się psy rasowe następujących grup: płochacze, wyżły, posokowce,
jamniki, gończe, teriery oraz inne psy tzw. mieszańce i inne rasy psów ułożonych
wykorzystywanych na polowaniach.
2) za nieszczęśliwy wypadek psa myśliwskiego uważa się: nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną
zewnętrzną, w następstwie którego zwierzę zdechło, doznało uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia (bezpośrednie uderzenie pioruna, wypadek komunikacyjny, zranienie bądź uśmiercenie
podczas pracy psa na polowaniu lub podczas układania psa, wpadnięcie w sidła, utonięcie,
rozszarpanie bądź zranienie przez dzika, ogłuszenie na polowaniu, zranienia i zgony psa przy
poszukiwaniu postrzałków.
3) za koszty leczenia weterynaryjnego psa myśliwskiego uważa się: niezbędne z medycznego
punktu widzenia koszty leczenia zalecone przez lekarza weterynarii, udokumentowane i związane
z nieszczęśliwym wypadkiem:
a) wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
b) zabiegów ambulatoryjnych, operacyjnych, pobytu w klinice weterynaryjnej;
c) uśpienie z konieczności;
d) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
4) za koszty transportu psa myśliwskiego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem uważa się:
koszty transportu do kliniki lub ambulatorium albo koszty dojazdu lekarza weterynarii do psa
myśliwskiego
§ 12
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczeniem mogą być objęte psy myśliwskie w wieku od 12 miesięcy do 9 lat.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków psów myśliwskich, które
wystąpiły podczas polowań lub w drodze na i z polowań, w wyniku których nastąpiła:
1) śmierć psa,
2) ubój z konieczności (skrócenie cierpień zwierzęciu),
3) trwała i całkowita utrata przydatności psa myśliwskiego do polowań,
3. Ponadto za opłatą dodatkowej składki WIENER TU SA Vienna Insurance Group zwraca
udokumentowane koszty:
1) - leczenia weterynaryjnego psa myśliwskiego,
2) - transportu psa myśliwskiego
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za wypadki określone w ust. 2 tylko w przypadku gdy
śmierć psa, ubój z konieczności lub trwała i całkowita utrata przydatności psa myśliwskiego do
polowań nastąpiły i zostały stwierdzone w ciągu 30 dni od daty wypadku.
5. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje tylko bezpośrednie następstwa
nieszczęśliwych wypadków.
6. W przypadku zgonu psa lub jego uboju z konieczności Ubezpieczyciel wypłaca myśliwemu
odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia, a w przypadku utraty przydatności psa jako
psa myśliwego na skutek doznanego uszczerbku- Ubezpieczyciel wypłaca 50% sumy
ubezpieczenia.
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7. Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków:
1) spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego lub członków jego rodziny,
2) spowodowanych przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub
innych podobnie działających środków,
3) powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa,
4) powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, wojny domowej lub
niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu,
5) powstałych w wyniku oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni
laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.
8. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów:
1) hodowli prowadzonej dla celów doświadczalnych,
2) uśmiercenia zwierząt w wyniku realizacji obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt,
3) operacji plastycznych, za wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw
nieszczęśliwych wypadków,
4) badań kontrolnych, okresowych oraz opieki lekarskiej nie wynikających z nieszczęśliwego
wypadku.
9. Warunkiem włączenia do zakresu ochrony ubezpieczeniowej kosztów, o których mowa w ust. 3 jest
zawarcie umowy ubezpieczenia psa myśliwskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. WIENER TU SA Vienna Insurance Group dokonuje zwrotu kosztów leczenia, o których mowa w
ust. 3, jeżeli koszty te:
1) zostały poniesione w ciągu 14 dni od daty nieszczęśliwego wypadku,
2) nie zostały pokryte z innego tytułu.
11. Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a odszkodowania wypłacane są wyłącznie w złotych.
§ 13
SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA
1. Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczony w granicach wartości rynkowej psa, nie mniej niż
1 500 zł, maksymalnie 10 000 zł wg wartości rynkowej.
2. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia wyższej niż 10 000 zł
wymagana jest indywidualna zgoda Ubezpieczyciela oraz wpis do rejestru psów rasowych.
3. Zadeklarowana suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4. Maksymalna suma ubezpieczenia dla psów bez rodowodu, psów tzw. mieszańców nie może
przekroczyć kwoty 3 000 zł.
5. Stawka roczna wynosi 5% od wartości psa.
6. Minimalna składka za jednego psa –wynosi 75 zł.
7. Składkę ubezpieczeniową ustala się według stawki, o której mowa w ust. 5 pobiera z góry za cały
okres ubezpieczenia.
8. Roczna suma ubezpieczenia w odniesieniu do koszów leczenia dla jednego psa myśliwskiego
wynosi dla:
1) opcja I -1 500 zł
2) opcja II-3 000 zł
9. W ramach ustalonej w ust. 8 sumy ubezpieczenia maksymalny limit na koszty związane z ubojem
z konieczności, w celu skrócenia cierpień zwierzęciu, niezależnie od wybranego wariantu wynosi
500 zł.
10.Roczna składka ubezpieczeniowa za rozszerzenie odpowiedzialności o koszty leczenia psa
wynosi:
1) opcja I: 100 zł
2) opcja II: 200 zł

§ 14
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RODZAJE I WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA
Umowa ubezpieczenia zapewnia wypłatę następujących odszkodowań:
1)
100% wartości psa myśliwskiego na dzień wystąpienia nieszczęśliwego wypadku nie więcej
niż suma ubezpieczenia w przypadku śmierci psa lub uboju z konieczności,
2)
50% wartości psa na dzień wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku trwałej i
całkowitej utraty przydatności do polowań.
§ 15
WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY I CERTYFIKAT OCHRONY
1. Indywidualny Certfikat ochrony, stanowiący potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej
wystawia się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego sporządzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczonego,
2) rasę, wiek oraz imię psa,
3) proponowaną sumę ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia.
3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji związanych z umową.
4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został sporządzony
wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczony powinien na wezwanie
Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od
daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.
§ 16
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez strony umowy
w dokumencie ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie 15 dnia (karencja) od daty
wskazanej w indywidualnym certyfikacie ochrony lub od 15 dnia od daty zapłacenia składki jeżeli
termin zapłacenia składki został oznaczony w indywidualnym certyfikacie ochrony po terminie
początku okresu ubezpieczenia (okres karencji).
4. W razie ciągłości ubezpieczenia nie obowiązuje okres karencji, o którym mowa w ust 3 . Przez
ciągłość ubezpieczenia rozumie się sytuację, w której składka ubezpieczeniowa na kolejny 12
miesięczny okres ubezpieczenia zostaje zapłacona przed upływem dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.
5. Niezapłacenie w terminie składki spowoduje ustanie odpowiedzialności WIENER TU SA Vienna
Insurance Group z upływem 7. dnia od daty otrzymania przez ubezpieczającego pisemnego
wezwania do zapłaty składki i braku zapłaty w tym terminie.
6. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może kontynuować
ochronę ubezpieczeniową pomimo nieopłacenia składki w terminie jednakże jedynie w sytuacji
gdy finalnie zostanie ona opłacona w uzgodnionych dodatkowo terminach. Wszelkie ustalenia w
tym zakresie wymagają formy pisemnej.
7. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty
składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
8. W przypadku zapłaty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za dzień zapłaty
uważa się dzień prawidłowego zlecenia zapłaty kwoty wymagalnej, pod warunkiem, że na
rachunku zleceniodawcy zgromadzone były wystarczające środki. W przeciwnym wypadku za
dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełna kwotą.
9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym
terminem,
2) z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela,
3) zgodnie z ust. 5
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§ 17
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU
1. W razie wypadku Ubezpieczony obowiązany jest:
1) niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku w terminie maksymalnie 7dni,
2) niezwłocznie powiadomić o wypadku:
a) Łowczego lub Prezesa Koła w przypadku wystąpienia zdarzenia podczas polowania,
powrotu z polowania bądź szkolenia psów lub
b) miejscową jednostkę policji w przypadku wystąpienia zdarzenie podczas przewożenia psa
na lub z polowania środkiem transportu.
3) dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i
wysokości odszkodowania, w szczególności:
a) pisemne potwierdzenie od Łowczego lub Prezesa Koła w przypadku wystąpienia
zdarzenia podczas polowania,
b) pisemne zaświadczenie o charakterze i skutkach wypadku od lekarza weterynarii,
c) dokumenty, będące podstawą do ustalenia wartości psa w dniu wypadku.
2. Jeżeli z winy umyślnej albo w wyniku rażącego niedbalstwa nie zostały dopełnione obowiązki
wymienione w § 13 pkt.1 , a miało to wpływ na ustalenie okoliczności wypadku lub wysokości
odszkodowania, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć
odszkodowanie, jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WIENER TU SA Vienna
Insurance Group ustalenie okoliczności i skutków szkody.
§ 18
USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1.
2.
3.

4.
5.

Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwierdzeniu istnienia związku
przyczynowego pomiędzy wypadkiem a śmiercią, ubojem z konieczności lub całkowitą i trwałą
utratą zdolności psa myśliwskiego do polowań.
Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust.1, następuje na podstawie
dostarczonych przez Ubezpieczającego dowodów.
Jeżeli w wyniku wypadku stwierdzono całkowitą i trwałą utratę zdolności psa myśliwskiego do
polowań a następnie w terminie do 30 dni od daty wypadku nastąpi śmierć psa myśliwskiego lub
ubój psa myśliwskiego z konieczności, Ubezpieczyciel dokona dopłaty odszkodowania do
wysokości 100%sumy ubezpieczenia.
Odszkodowania wynikające z umowy ubezpieczenia wypłacane są Ubezpieczającemu –
właścicielowi psa.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania, w tym w szczególności
po przedłożeniu koniecznych dokumentów i wpływie ewentualnych opinii lekarskoweterynaryjnych potwierdzeniu Koła Łowieckiego oraz po uzyskaniu niezbędnych do ustalenia
wartości psa myśliwskiego opinii w dniu wypadku.

9

§ 19
WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM
z uwzględnieniem posiadania psa myśliwskiego i myśliwskiej broni palnej.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia WIENER TU SA Vienna Insurance Group zwane
dalej "Ubezpieczycielem", zawiera umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym z osobami fizycznym będącymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego,
zwanymi dalej Ubezpieczonymi.
§ 20
Definicje
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia:
1) za osoby trzecie uważa się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym,
2) za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo,
wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiających,
3) za wartości pieniężne uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne
dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców,
4) za szkodę na osobie uważa się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody
następcze,
5) za szkodę w mieniu uważa się zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości
oraz straty następcze poniesione przez tego samego poszkodowanego,
6) za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad
niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości,
posiadaniem zwierząt domowych w tym psów myśliwskich oraz pasiek dla celów niehandlowych,
rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni,
7) za wypadek uważa wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu w czasie trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego
samego zdarzenia, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
wystąpienia pierwszej szkody,
8) za myśliwską broń palną uważa się broń odpowiadającą celom łowieckim, przeznaczoną tylko i
wyłącznie do polowań, zgodnie z wydanym w celach łowieckich pozwoleniem na broń,
9) za posiadanie i użytkowanie myśliwskiej broni palnej uważa się posiadanie broni na
podstawie wydanego pozwolenia w celach łowieckich oraz przechowywanie broni, czyszczenie,
przewożenie itp., z wyłączeniem użytkowania broni podczas polowań.
§ 21
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
2. Nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna ubezpieczana przez
Ubezpieczyciela na podstawie odrębnych warunków odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wyrządzone przez rzeczy
dostarczone lub wytworzone przez osoby objęte ubezpieczeniem, albo prace lub usługi przez
nie wykonane,
2) związane z ruchem pojazdów mechanicznych lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
3) powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby objęte
ubezpieczeniem,
4) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających,
5) w ładunku, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
spedycji.
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3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego i jego osób
bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z ubezpieczonym gospodarstwo
domowe.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową można objąć odpowiedzialność cywilną
za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów
poniesionych na poczet wykonania umów.
7. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem
§ 22
SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA
1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, stanowiącą górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednego i wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna – 50 000 lub 100 000 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki.
3. Składka roczna – 25,00zł dla SU 50 000 oraz 50,00 zł dla SU 100 000 zł.
§ 23
OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
W razie wystąpienia wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o każdym wypadku, nie później niż w
terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o jego wystąpieniu.
2) użycia wszelkich dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie oraz niedopuszczenia do
zwiększenia jej rozmiarów,
3) umożliwienia Ubezpieczycielowi dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności
powstania szkody oraz zasadności i wysokości roszczenia,
4) jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego lub w przypadku,
gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego
bądź wniesienia powództwa, jest on zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie
Ubezpieczyciela,
5) udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym
pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez Ubezpieczyciela, jeżeli poszkodowany
wystąpił na drogę sądową przeciwko Ubezpieczonemu
6) nie podejmowania bez zgody Ubezpieczyciela działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia
zgłoszonego roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną;
7) w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust 1-5
niniejszego paragrafu, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i
skutków wypadku.
§ 24
USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie i dokumentów uzasadniających roszczenie.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia stało się niemożliwe,
świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną
część świadczenia Zakład Ubezpieczeń wypłaca w terminie określonym w ust. 2.
4. Suma gwarancyjna zmniejsza się o wysokość wypłaconych świadczeń.
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5. W razie zgłoszenia roszczenia określonego w walucie obcej, świadczenie wypłaca się w walucie
polskiej według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP obowiązującego w dniu
wypłaty.
6. Wypłata kwoty równej sumie gwarancyjnej oraz proporcjonalne pokrycie powstałych już kosztów
obrony sądowej zwalnia Zakład Ubezpieczeń z dalszych świadczeń.
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WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
§ 25
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia WIENER TU SA Vienna Insurance Group , zwane
dalej "Ubezpieczycielem", zawiera z osobami fizycznymi zwanymi dalej "Ubezpieczonymi", będącymi
jednocześnie członkami Polskiego Związku Łowieckiego, Kół łowieckich lub zrzeszonymi w innych
legalnej organizacji zajmującej się zgodnie ze swoim statutem m.in. myślistwem lub łowiectwem
zgodnie z ustawą z dnia 13-10-1995 Dz.U. z 1995 r. Nr 147 poz.713 z późniejszymi zmianami Prawo Łowieckie, umowę ubezpieczenia ochrony prawnej.
§ 26
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony prawnej do wysokości określonej w umowie, poniesione
przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw,
w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami
polskimi prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego
lub obwinionego.
2. Ubezpieczenie obejmuje koszty, o których mowa w ust. 1, o ile ich poniesienie było konieczne w
postępowaniu związanym z łowiectwem w rozumieniu przepisów Prawa Łowieckiego, Ustawy o
broni i amunicji, Ustawy o ochronie zwierząt oraz Statutem Polskiego Związku Łowieckiego.
3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 ubezpieczeniem objęte są w szczególności:
1) koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,
2) koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów
stanowiących środki dowodowe,
3) pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw
ubezpieczającego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w czasie trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym w razie wątpliwości za datę wszczęcia
postępowania uważa się chwilę, w której właściwy organ, urząd lub funkcjonariusz podjął pierwszą
czynność procesową wobec Ubezpieczonego w danej sprawie, nawet jeżeli nie była potwierdzona
na piśmie i nie stanowiła formalnego wszczęcia postępowania w świetle obowiązujących
przepisów.
5. W odniesieniu do postępowań karnych ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie tych
czynności, w których karalne jest nieumyślne popełnienie danego czynu. W takim przypadku
Ubezpieczyciel w ramach udzielonej ochrony pokrywa również koszty poręczenia majątkowego
zastosowanego przez sąd jako środek zapobiegawczy wobec ubezpieczającego na podstawie art.
266 kodeksu postępowania karnego, do kwoty 50 000 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
6. W przypadku stwierdzenia winy umyślnej w prawomocnym orzeczeniu sądu Ubezpieczycielowi
przysługuje roszczenie regresowe do Ubezpieczonego o zwrot uprzednio wypłaconych
świadczeń, włącznie ze zwrotem poręczenia majątkowego, którego przepadek orzekł sąd.
7. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty ochrony prawnej pokrywane w ramach
umowy ubezpieczenia ochrony prawnej zawartej z Ubezpieczonym przez jakiegokolwiek
Ubezpieczyciela, a także koszty ochrony prawnej ponoszone przez ubezpieczonego w sporze
z Ubezpieczycielem , niezależnie od istoty sporu.
8. Ponadto z zakresu ubezpieczenia wyłączone są koszty:
1) poniesione w postępowaniu wszczętym w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w
wyniku apelacji lub wniesienia innego środka zaskarżenia, albo wznowienia postępowania, o
ile dotyczą postępowania prowadzonego przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności
Ubezpieczyciela,
2) powstałe w następstwie korzystania z usług osób nie uprawnionych do świadczenia pomocy
prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie,
3) powstałe w następstwie korzystania z usług osób, nie posiadających prawa wykonywania
zawodu,
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4)

wynikłe wskutek poniesienia - na polecenie Ubezpieczającego - kosztów, które nie były
konieczne w celu obrony praw Ubezpieczającego, albo dotyczących środków dowodowych
nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania,
5) związane ze świadomym udzieleniem przez Ubezpieczającego nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji, albo świadomym dostarczeniem sfałszowanych
dokumentów,
6) związane ze świadomym zatajeniem przez Ubezpieczającego informacji lub dokumentów
mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej albo przebieg postępowania,
7) poniesione w postępowaniu wszczętym na wniosek osób bliskich,
8) poniesione w związku z korzystaniem przez Ubezpieczającego z pomocy prawnej osób przez
niego zatrudnionych, o ile dana czynność mieściła się w zakresie ich obowiązków,
9) poniesione na pokrycie kar sądowych lub administracyjnych nałożonych na Ubezpieczającego
albo osoby świadczące na jego rzecz pomoc prawną,
10) poniesione w postępowaniu przed sądami pracy,
11) których łączna wysokość nie przekracza 100 zł.
9. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu wszczęte zostało postępowanie objęte niniejszym
ubezpieczeniem, albo jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie wszczęciem takiego postępowania,
Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela.
10. W celu uzyskania poręczenia majątkowego, Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić
Ubezpieczyciela o dopuszczeniu przez sąd tego środka zapobiegawczego, a w razie pisemnej
zgody Ubezpieczyciela na pokrycie jego kosztów - dostarczyć Ubezpieczycielowi postanowienie
sądu wskazujące go jako podmiot uprawniony do złożenia poręczenia oraz weksel własny in
blanco z klauzulą bez protestu na zabezpieczenie roszczeń regresowych Ubezpieczyciela.
11. Pozostałe koszty ochrony prawnej pokrywane są przez Ubezpieczyciela na podstawie rachunków
wystawionych na Ubezpieczonego, o ile dotyczą kosztów objętych ubezpieczeniem zgodnie z
niniejszymi warunkami ubezpieczenia.
§ 27
SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Sumę ubezpieczenia oraz składkę określa się w umowie ubezpieczenia.
2. Ustala się sumę ubezpieczenia, stanowiącą limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku
do jednego wypadku oraz łączny limit odpowiedzialności dla wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł na jeden i 50 000 zł na wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia przy czym jeżeli umowa zawierana jest na rzecz więcej niż jednego
ubezpieczonego, zasadę tę stosuje się do jednej ubezpieczonej osoby, nawet jeżeli za szkodę
odpowiedzialnych jest więcej niż jeden ubezpieczony.
5. Po wypłacie odszkodowania łączny limit odpowiedzialności zmniejsza się o kwotę wypłaconego
odszkodowania, aż do jego całkowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia
ochrony prawnej rozwiązuje się.
6. Składka roczna wynosi 25 zł.
§ 28
REGRES UBEZPIECZENIOWY
1. Z dniem wypłaty świadczeń odszkodowawczych, do jego wysokości, przechodzi na
Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę.
2. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie wiadomości i dokumenty
oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela.
3. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących
mu do osób trzecich z tytułu szkód Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w
odpowiedniej części.
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§ 29
DODATKOWE INFORMACJE DO ZAPROPONOWANEGO PAKIETU UBEZPIECZEŃ
1. Niniejszy pakiet ubezpieczeniowy adresowany do wszystkich członków Polskiego Związku
Łowieckiego, którymi są myśliwi jako osoby fizyczne, Ośrodki Hodowli Zwierzyny i Koła Łowieckie
jako osoby prawne.
2. Pakiet może być dystrybuowany wariantowo:
1) jako łączne ubezpieczenie 4 ryzyk. Pakiet pełny obejmuje ubezpieczenie broni myśliwskiej,
psów myśliwskich, ochrony prawnej i odpowiedzialności w życiu prywatnym.
2) jako dwa ryzyka obejmujące ubezpieczenie broni i ochronę prawną
3) jako dwa ryzyka obejmujące ubezpieczenie psów myśliwskich i odpowiedzialności cywilnej w
życiu prywatnym.( za wyjątkiem Kół łowieckich lub innych podmiotów gospodarczych należący
do Polskiego Związku Łowieckiego)
4) dla Kół łowieckich lub innych podmiotów gospodarczych należący do Polskiego Związku
Łowieckiego – ubezpieczenie psów myśliwskich
§ 30
CZAS TRWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku.
2. Jeżeli umowę została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczony w przypadku gdy
jest on osobą fizyczną, ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy jest
przedsiębiorcą w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie zwalnia
Ubezpieczonego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zwrot składki następuje na wniosek Ubezpieczonego i po
otrzymaniu oryginału certyfikatu.
§ 31
SPRAWY SPORNE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie
przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego.
2. Skargi i zażalenia osoby zainteresowane mogą wnosić w formie pisemnej do Zarządu
Ubezpieczyciela.
3. Wniesione zażalenia i skargi powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby
zgłaszającej skargę w tym nr certyfikatu oraz przedmiot skargi lub zażalenia.
4. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać spory z niej wynikające pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego.
5. W przypadku braku zapisu na sąd polubowny powództwo o roszczenie wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
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