KONTYNUACJA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA CZŁONKÓW KÓŁ I
ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA
CZŁONKÓW KÓŁ I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH
Ubezpieczenie mozż e bycć zawierane w oparciu o następujący model:
6. Ubezpieczający Koło Łowieckie – ubezpieczeni Członkowie Zarządu i Członkowie Koła z
jedną łączną sumą gwarancyjną dla wszystkich Członkoć w Zarządu i Członkoć w Koła.
7. Składkę ubezpieczeniową opłaca Koło Łowieckie.
DEFINICJE
1. za Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych uwazż a się odpowiednio Koło Łowieckie lub
okresć lonych w umowie imiennie Członkoć w Zarządu Koła Łowieckiego;
2. za uchybienie uwazż a się zawinione, nieumysć lne działanie lub zaniechanie Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, polegające na niewykonaniu lub nienalezż ytym wykonaniu obowiązkoć w
nałozż onych na niego przez przepisy prawa, albo postanowienia statutu Polskiego Związku
Łowieckiego, lub na przekroczeniu pełnomocnictw,
3. za szkodę uwazż a się okresć lony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez Koło,
lub jakąkolwiek osobę trzecią, z wyłączeniem bezposć rednich lub posć rednich skutkoć w
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub sć mierci albo naruszenia doć br osobistych
jakiejkolwiek osoby oraz uszkodzenia, zniszczenia, ubytku, utraty lub pozbawienia
mozż liwosć ci uzż ytkowania rzeczy ruchomej albo nieruchomosć ci,
4. za wypadek ubezpieczeniowy uwazż a się roszczenie kierowane do Ubezpieczonego w
okresie ubezpieczenia z tytułu uchybienia Ubezpieczonego mającego miejsce po dacie
początkowej, w wyniku ktoć rego osoba trzecia lub PZŁ doznały szkody. Wszystkie roszczenia
wynikające z tego samego uchybienia uwazż a się za jedno roszczenie i przyjmuje się, zż e zostały
zgłoszone w chwili zgłoszenia pierwszego roszczenia. Za wypadek uwazż a się takzż e
wystąpienie z roszczeniem regresowym PZŁ z tytułu niewywiązania się przez Koło
Łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowanć o ktoć rych moć wi art. 46 ust 1 Ustawy,
5. za datę początkową uwazż a się okresć loną w umowie datę rozpoczęcia odpowiedzialnosć ci
Ubezpieczyciela w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosć ci cywilnej członkoć w
Zarządu Koć ł Łowieckich, zawartej przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, przy
zachowaniu takich samych warunkoć w i ciągłosć ci ubezpieczenia; w przypadku zmiany
warunkoć w lub przerwania ciągłosć ci ubezpieczenia za datę początkową uwazż a się datę
rozpoczęcia odpowiedzialnosć ci Ubezpieczyciela w nowej umowie,
6. za franszyzę redukcyjną uwazż a się okresć loną w procentach lub kwotowo wartosć cć
redukującą łączne sć wiadczenia ubezpieczeniowe z tytułu jednego wypadku,
7. za osoby trzecie uwazż a się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem
ubezpieczeniowym,
8. za rażące niedbalstwo uważa się
– zachowanie, ktoć re uchybia podstawowym,
elementarnym zasadom starannosć ci oraz nie podjęcie okresć lonego działania w przypadkach
kiedy działanie to jest wymagane z uwagi na przepisy prawa lub pełnioną funkcję. Brak
sć wiadomosć ci powstania szkody lub przesć wiadczenie zż e do niej nie dojdzie nie jest podstawą
do uwolnienia się od odpowiedzialnosć ci.
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosć cć cywilna Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone Kołom Łowieckim lub osobom trzecim wskutek uchybienć w wykonywaniu
funkcji Członka władz Koła Łowieckiego .
2) Umowa ubezpieczenia obejmuje roć wniezż odpowiedzialnosć cć cywilną Członka Zarządu w
związku z roszczeniem regresowym PZŁ z tytułu niewywiązania się przez Koło
Łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowanć o ktoć rych moć wi art. 46 ust 1 Ustawy,
3) W kazż dym przypadku, w ktoć rym mozż na będzie przypisacć Kołu łowieckiemu
odpowiedzialnosć cć objętą ubezpieczeniem, ubezpieczenie obejmuje w tym zakresie
odpowiedzialnosć cć Członkoć w koła łowieckiego.
4) Ochroną ubezpieczeniową objęte są takzż e roszczenia skierowane do Koła Łowieckiego
za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego powstałe wskutek
uchybienć w wykonywaniu czynnosć ci Członkoć w Zarządu Koła Łowieckiego jeżeli Kołu
i Ubezpieczonym została przypisana w zgłoszonym roszczeniu solidarna
odpowiedzialność za powstałą szkodę.
5) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takzż e roszczenia skierowane przeciwko małzż onkowi
Ubezpieczonego z tytułu wspoć lnosć ci majątkowej , w związku z uchybieniami , o ktoć rych
mowa w ust 1.
6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takzż e roszczenia skierowane przeciwko
spadkobiercom Ubezpieczonego, w związku z uchybieniami , o ktoć rych mowa w ust 1.
7) Umowa ubezpieczenia obejmuje roszczenia zgłoszone Ubezpieczycielowi na pisć mie w
okresie ubezpieczenia , z tytułu uchybienć popełnionych po dacie początkowej.
8) Ubezpieczyciel pokryje, w imieniu Koła lub Członka Zarządu, koszty, opłaty i wydatki w
ramach przygotowanć do lub uczestnictwa w dochodzeniu (w tym koszty opinii lub porad
prawnych, podatkowych, eksperckich, a takzż e udziału sć wiadkoć w w dochodzeniu) poniesione
za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela.
9) Ubezpieczenie pokrywa takzż e koszty poręczenia majątkowego
10)W przypadku nie przedłuzż enia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z powodu
zaprzestania pełnienia funkcji, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takzż e szkody
zgłoszone Ubezpieczycielowi na pisć mie w okresie 36 miesięcy bezposć rednio
następujących po zakonć czeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem zż e roszczenie
wynika z uchybienć popełnionych w okresie ubezpieczenia.
WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wyrządzone umysć lnie lub w
skutek razż ącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub osoby, za ktoć re ponosi
odpowiedzialnosć cć.
2. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje szkoć d związanych bezposć rednio lub posć rednio z:
a. uchybieniami, o ktoć rych popełnieniu Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub
powinien był wiedziecć w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,
b. odniesieniem korzysć ci majątkowej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, do
uzyskania ktoć rej nie posiadał on tytułu prawnego, w szczegoć lnosć ci, jezż eli Ubezpieczający
lub Ubezpieczony wykorzystał w tym celu informacje nie przeznaczone do publicznej
wiadomosć ci,
c. emisją papieroć w wartosć ciowych,
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wszelkimi czynnosć ciami prawnymi dotyczącymi akcji lub innych papieroć w wartosć ciowych
firm notowanych na innych Giełdach Papieroć w Wartosć ciowych nizż Giełda Papieroć w
Wartosć ciowych Warszawie,
5) utratą dokumentoć w, gotoć wki lub papieroć w wartosć ciowych,
6) uchybieniami dotyczącymi wyboru, tresć ci, zawarcia lub kontynuacji jakiejkolwiek umowy
ubezpieczenia na rzecz Koła albo jej członkoć w, w tym programu ubezpieczenć na zż ycie lub
emerytalnych, włącznie z pracowniczymi funduszami emerytalnymi,
7) postępowaniem sądowym lub pozasądowym będącym w toku lub zakonć czonym w dacie
początkowej,
8) szkodami wyrządzonymi przez rzeczy, prace lub usługi wprowadzone do obrotu przez
Koło,
9) emisją, wyciekiem lub inną formą przedostania się do powietrza, wody lub gruntu
jakichkolwiek substancji, niezalezż nie od faktu, czy w ich następstwie doszło do skazż enia
lub zanieczyszczenia sć rodowiska,
10) ponoszeniem jakichkolwiek kosztoć w, powstałych w związku z koniecznosć cią wycofania
wadliwego produktu z rynku,
11) czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
12) naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych,
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
a. za ktoć re Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego
rozszerzenia odpowiedzialnosć ci cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z
powszechnie obowiązujących przepisoć w prawa, w szczegoć lnosć ci wprowadzającego
zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania,
b. wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skazż enia radioaktywnego, promieni
laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
c. związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, wojną domową,
zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi
oraz aktami terroryzmu i sabotazż u.
4. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje grzywien sądowych i administracyjnych, kar umownych
lub innych kar nałozż onych na członka zarządu Koła, a takzż e odszkodowanć o charakterze
karnym, nałozż onych na Członka Zarządu Koła .
5. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczenć przypisywanych jakiemukolwiek uchybieniu
dokonanemu w ramach innej działalnosć ci nizż pełnienie funkcji we władzach lub jako Członek
Koła Łowieckiego.
6. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczenć wzajemnych pomiędzy Członkami Koła
Łowieckiego.
4)

SUMA GWARANCYJNA
1) W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, łączną dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosć ci cywilnej Członkoć w władz Koła oraz dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosć ci cywilnej Członkoć w Koła.
2) Sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla wszystkich wypadkoć w w okresie rocznym,
przy czym jezż eli umowa zawierana jest na rachunek więcej nizż jednego Członka Zarządu,
zasadę tę stosuje się do wszystkich Ubezpieczonych łącznie, bez względu na liczbę osoć b
odpowiedzialnych za szkodę.
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SUMA GWARANCYJNA- WARIANTY DO WYBORU
1) 50.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na wszystkich Członkoć w
Zarządu i Koła
2) 150.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na wszystkich Członkoć w
Zarządu i Koła
3) 300.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na wszystkich Członkoć w
Zarządu i Koła
4) 400.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na wszystkich Członkoć w
Zarządu i Koła
5) 800.000,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na wszystkich Członkoć w
Zarządu i Koła
W odniesieniu do sum gwarancyjnych okresć lonych w pkt 3) 4) wprowadza się podlimit w
wysokości 150.000,-zł ,a dla pkt. 5) -300.000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia z tytułu szkód w płodach rolnych
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA -ROCZNA
1.
Składka ubezpieczeniowa roczna uzalezż niona od wysokosć ci sumy gwarancyjnej –
odpowiednio:
a.
b.
c.
d.
e.

Łączna składka roczna 300,00 zł za Koło i Członkoć w Zarządu Koła Łowieckiego
Łączna składka roczna 550,00 zł za Koło i Członkoć w Zarządu Koła Łowieckiego
Łączna składka roczna 700,00 zł za Koło i Członkoć w Zarządu Koła Łowieckiego
Łączna składka roczna 950,00 zł za Koło i Członkoć w Zarządu Koła Łowieckiego
Łączna składka roczna 1 300,00 zł za Koło i Członkoć w Zarządu Koła
Łowieckiego

2. Składka ubezpieczeniowa przekazywana jest przez Koło Łowieckie za
wszystkich ubezpieczonych łącznie do Zarządu Okręgowego w terminie
nieprzekraczalnym do 25.04.2020 r.
3. Zarząd Okręgowy przekazuję składkę ubezpieczeniową zbiorczo za wszystkie
Koła Łowieckie, które przystąpiły do ubezpieczenia do Zarządu Głównego PZŁ - w
terminie nieprzekraczalnym do 30.04.2020 r.
UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE
W kazż dym przypadku ustala się udział własny w wysokosć ci :
1) Dla opcji nr 1,2,3 - 5 % nie mniej nizż 500,-zł w kazż dej szkodzie.
2) Dla opcji nr 4, 5,- 5 % nie mniej nizż 1.000,-zł w kazż dej szkodzie. Ubezpieczenie mozż e bycć
zawierane w oparciu o następujący model:
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I.

UBEZPIECZENIE
DODATKOWE
PODNOSZĄCE
BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

1. ASYSTA PRAWNA I OCHRONA PRAWNA DLA KÓŁ ŁOWIECKICH I ICH CZŁONKÓW
ZARZĄDU w zakresie wykonywania działalnosć ci statutowej z rozszerzeniem o uszczerbek
finansowy powstały w wyniku konieczności zapłaty kar nakładanych przez PUODO
z tytułu uchybieniu przepisom RODO wraz ze szkoleniem on-line zakonć czonym
certyfikatem dla jednej osoby w ramach Koła Łowieckiego .
Suma ubezpieczenia dla
- Dla Członków Zarządu Kół Łowieckich -100.000,- na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia z podlimitem 50.000,-zł na RODO przy składce dodatkowej
260,00 zł
- dla Myśliwych – asysta prawna ze składką 5,00 zł za 1osobę rocznie
2.

ASYSTA + OCHRONA PRAWNA DLA KÓŁ Z LIMITEM 100.000,-ZŁ bez RODO i szkolenia
– 160 zł rocznie

3. Składka ubezpieczeniowa przekazywana jest przez Koło Łowieckie za wszystkich
ubezpieczonych łącznie do Zarządu Okręgowego w terminie nieprzekraczalnym do
25.04.2020 r
4. Zarząd Okręgowy przekazuję składkę ubezpieczeniową zbiorczo za wszystkie Koła
Łowieckie, które przystąpiły do ubezpieczenia do Zarządu Głównego PZŁ. w terminie
nieprzekraczalnym do 30.04.2020 r
ZAKRES ASYSTY PRAWNEJ

1. SŚ wiadczenie Asysty Prawnej obejmuje udzielanie konsultacji i porady prawnej
2. Asysta Prawna udzielana jest Ubezpieczonemu przy zastosowaniu ponizż szych
form przekazu:
1) telefonicznie, pod wskazanym przez Ubezpieczonego numerem telefonu;
2) pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail;
3. Porada Prawna nie obejmuje spraw, gdzie niezbędna jest analiza lub weryfikacja
dokumentoć w o łącznej objętosć ci przekraczającej 10 obustronnie zapisanych
kart A4.
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Zakresem ubezpieczenia nie są objęte problemy prawne:
1) dotyczące

sporoć w

pomiędzy

Ubezpieczonym

a

Ubezpieczającym,

Ubezpieczycielem lub Przedstawicielem Ubezpieczyciela, a takzż e pomiędzy
poszczegoć lnymi Ubezpieczonymi w ramach jednej Umowy ubezpieczenia;
2) zaistniałe poza okresem lub zakresem Umowy ubezpieczenia;
3) dotyczące umoć w z członkami ustawowych organoć w Ubezpieczonego;
4) dotyczące zż ycia prywatnego
5) z zakresu prawa handlowego, spoć łdzielczego, zbiorowego prawa pracy, prawa
upadłosć ciowego

i

naprawczego,

autorskiego,

patentowego,

prasowego,

budowlanego, goć rniczego lub geologicznego, podatkowego, celnego oraz
karnoskarbowego;
1. związane ze stosowaniem przepisoć w prawa dotyczących funduszy inwestycyjnych,
obligacji; papieroć w wartosć ciowych
2. Przedstawiciel Ubezpieczyciela nie ponosi odpowiedzialnosć ci za opoć zć nienie lub brak
mozż liwosć ci udzielenia Asysty Prawnej, jezż eli jest to spowodowane strajkami,
zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotazż u, wojną, skutkami promieniowania
radioaktywnego lub siłą wyzż szą.
3. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztoć w poniesionych przez Ubezpieczonego w celu
uzyskania Asysty Prawnej lub sć wiadczenć do niej ekwiwalentnych u podmiotu innego
nizż Przedstawiciel Ubezpieczyciela.
LIMITY ŚWIADCZEŃ

Zakres asysty polega na udzielaniu Ubezpieczonym pomocy prawnej w zakresie
wykonywania działalnosć ci statutowej , a w szczegoć lnosć ci:
1) udzielaniu przez prawnikoć w biezż ących konsultacji prawnych, związanych z
przedmiotem ubezpieczenia, zgodnie z zasadą dzisć pytanie dzisć odpowiedzć
(odpowiedzć gwarantowana w ciągu 24 h)- , bez limitu;
2) opiniowania lub przygotowania dokumentoć w, tj. pism w postępowaniach
procesowych i nieprocesowych do 10 stron, w tym wezwanć do zapłaty,
pełnomocnictw, pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od
wyroku zaocznego)-,limit usług w tym zakresie- 6 usług rocznie;
3) przesyłaniu przez prawnikoć w wzoroć w umoć w cywilnoprawnych, związanych z
przedmiotem ubezpieczenia,- limit usług w tym zakresie - 6 usług rocznie;
4) informowanie o procedurze prawnej i kosztach prowadzenia sporoć w prawnych
oraz dochodzenia swoich praw- , bez limitu;
5) przesyłanie aktualnych oraz historycznych aktoć w prawnych- bez limitu,
6)udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach- bez
limitu.
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Ochrona prawna obejmuje pokrycie kosztoć w adwokata lub radcy prawnego w sporach
sądowych prowadzonych na terytorium RP.
W przypadku wykupienia wariantu ubezpieczenia z rozszerzeniem o RODO
ubezpieczenie obejmuje takzż e uczestnictwo prawnika przedstawiciela Ubezpieczyciela
podczas kontroli PUODO.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się takzż e do umozż liwienia przeprowadzenia szkolenia online w zakresie RODO zakonć czonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu dla 1 osoby w
Kole.
III. PROCEDURA PRZYSTĘPOWANIA I OPŁACANIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH I
ZGŁASZANIA SZKÓD
1. Podpisaną deklaracje należy złożyć w Zarządzie Okręgowym najpóźniej do dnia 20.04.2020 r.
2. Naliczona składka ubezpieczeniowa wynikająca z deklaracji przystąpienia Zarządu
Koła Łowieckiego zostaje przekazana w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2020r. na
rachunek bankowy właściwego Zarządu Okręgowego
3. Okres ubezpieczenia roczny od 01.05.2020 do 30.04.2021 r.
4. Zgłaszanie szkód odbywa się w formie telefonicznej lub elektronicznej:
1. dla szkoć d odpowiedzialnosć ci cywilnej Członkoć w Koć ł i Członkoć w Zarządu Koć ł Łowieckich –
tel. 22 469 69 69 lub email: likwidacja@szkodylowieckie .pl
2. dla szkoć d ochrony i asysty prawnej: tel. 22 749 62 18 email: pzlow@asystaprawnika.pl
IV. OBSŁUGA UBEZPIECZENIA Z RAMIENIA PZŁ
1. Obsługę ubezpieczenia prowadzi Kancelaria Brokerska Modus sp.z o.o
Ul. Piaskowa 6 lok.73
01-067 Warszawa
adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 14 lok. 3
2. Obsługę szkodową prowadzi: SALUS Finance sp. z o.o:
ul Gałeckiego 14 lok. 1
96-100 Skierniewice
Tel/fax 44 834 92 45
Brokerzy KB Modus prowadzący obsługę
•

Leokadia Trębska tel.603 644 142 email: ltrebska@modusbroker.pl

•

Ireneusz Piasecki tel. 727 606 500 email: ipiasecki@modusbroker.pl

•

Rafał Trębski tel. 609 488 225 email: rtrebski@modusbroker.pl
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Z poważaniem
Agata Dudek- Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych
i Odpowiedzialności Cywilnej
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Warszawa 02.03.2020r.
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-675, Warszawa, ul. Wołoska 22 A;
tel.: 22 469 69 69, fax: 22 469 69 70;
e-mail: kontakt@wiener.pl; www.wiener.pl
NIP 524-030-23-93; REGON: 010594552; KRS: 00000 33882;
XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy;
kapitał zakładowy 110.382.876 zł opłacony w całości.
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