
OFERTA ubezpieczeń osobowych

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OPTIMA

Ubezpieczony: Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego i ich rodziny,  oraz pracownicy
Zarządu  Głównego  PZŁ,  Zarządów Okręgowych  PZŁ,  Ośrodków Hodowli
Zwierzyny PZŁ oraz członkowie ich rodzin.

Zakres ubezpieczenia: następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  okresie
odpowiedzialności  WIENER  T.U.  S.A.   Vienna  Insurance  Group,  na
terytorium całego świata. 
Ochrona  ubezpieczeniowa  w  zakresie  pełnym  obejmuje  następstwa
nieszczęśliwych  wypadków,  które  powstały  podczas  wykonywania  pracy,
nauki,  podczas drogi  do/z pracy/szkoły  oraz w życiu  prywatnym (ochrona
całodobowa).

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

1) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości
100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego na-
stępstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości  1%  sumy ubezpie-
czenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego
uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż  100%  tej sumy ubezpie-
czenia;

3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrzą-
śnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objęte-
go ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy usta-
lony dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpiecze-
nia;

4) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych
do wysokości  30%  sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wy-
padków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzial-
ności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, za-
lecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem obję-
tym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z
ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione
wyłącznie na terytorium RP;

5) zwrot  udokumentowanych  kosztów  przysposobienia  zawodowego
inwalidów w wysokości do 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszyst-
kie zdarzenia w okresie odpowiedzialności, 

6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę:  jednorazowe świadczenie w
wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, któ-
ry na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej  50%, o ile przysługuje mu
prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu.

Suma ubezpieczenia (NNW): Wariant I – 30 000 zł na osobę
Wariant II - 50 000 zł na osobę

Składka za osobę:

Suma ubezpieczenia
Od 01.03.2020
do 28.02.2021

od 01.06.2020
do 28.02.2021

od 01.09.2020
do 28.02.2021

od 01.12.2020
do 28.02.2021

30.000 zł 85 zł 72 zł 55 zł 30 zł

50.000 zł 140 zł 118 zł 90 zł 47 zł



Opcjonalnie:

Nr klauzuli Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

1 Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (KL)
Wariant I - 10.000 zł
Wariant II - 20.000 zł

Koszty poszukiwań i ratownictwa (KR)
Wariant I - 30.000 zł
Wariant II - 50.000 zł

Koszty leczenia

Wariant 
od 01.03.2020
do 28.02.2021

od 01.06.2020
do 28.02.2021

od 01.09.2020
do 28.02.2021

od 01.12.2020
do 28.02.2021

Wariant I 55 zł 47 zł 36 zł 19 zł

Wariant II 120 zł 102 zł 78 zł 42 zł

Koszty poszukiwań i ratownictwa

Wariant
od 01.03.2020
do 28.02.2021

od 01.06.2020
do 28.02.2021

od 01.09.2020
do 28.02.2021

od 01.12.2020
do 28.02.2021

Wariant I 27 zł 23 zł 17 zł 9,50 zł

Wariant II 45 zł 38 zł 29 zł 16,00 zł

Postanowienia dodatkowe: § 2 OWU NNW OPTIMA zostaje rozszerzony o następujące definicje: 
małżonek  -  osoba,  która  w  dacie  zajścia  nieszczęśliwego  wypadku
pozostawała  z  Ubezpieczonym  w  związku  małżeńskim  w  rozumieniu
kodeksu  rodzinnego  i  opiekuńczego,  w  stosunku  do  którego  nie  została
orzeczona separacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
dziecko – dziecko własne lub przysposobione
partner - osoba, pozostająca z Ubezpieczonym w związku pozamałżeńskim
i  prowadząca  z  nim  wspólne  gospodarstwo  domowe,  niepozostająca  z
Ubezpieczonym  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  ani
przysposobienia.  Osobę  spełniającą  powyższe  warunki  uznaje  się  za
Partnera,  pod  warunkiem  że  zarówno  Ubezpieczony,  jak  i  ta  osoba  nie
pozostają w innym związku małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również udar mózgu oraz zawał serca,
jeżeli  nie  były  spowodowane  wcześniejszymi  zdiagnozowanymi  stanami
chorobowymi.

Zapis  zawarty  w  par.  3  ust.  10  Ogólnych  Warunków  Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA nie ma zastosowania.

Warunki ubezpieczenia: Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
OPTIMA,  zatwierdzone  uchwałą  Zarządu  WIENER  T.U.  S.A.   Vienna
Insurance Group nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r. 


