WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ ODNOSZĄCY SIĘ DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY

§1
Definicje
1. Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się:
1) Ubezpieczający: Polski Związek Łowiecki,
2) Ubezpieczony: Koło Łowieckie, Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ).
3) Osoba trzecia: każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym (w tym osoby
prawne, oraz osoby nie posiadające osobowości prawnej) oraz myśliwi jako członkowie PZŁ, a także inne
osoby fizyczne biorące udział w polowaniach i czynnościach związanych z wykonywaniem gospodarki
łowieckiej i zadań statutowych.
4) Produkt- każda rzecz ruchoma, nawet stanowiąca część składową innej rzeczy ruchomej lub
nieruchomości wyprodukowana, sprzedana, dostarczona, dystrybuowana lub przetwarzana zainstalowana,
wbudowana, naprawiona lub zmodyfikowana przez Ubezpieczonego albo w jego imieniu. Za produkt uważa
się również energię oraz zwierzęta.
5) Uprawniony z umowy ubezpieczenia:- każda osoba fizyczna/w tym myśliwi, stażyści, osoby biorące
udział w nagance oraz towarzyszące przy wykonywaniu zadań statutowych z zakresu łowiectwa/, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która doznała szkody osobowej,
rzeczowej w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem,
określonymi w umowie ubezpieczenia.
6) Rażące niedbalstwo - niezachowanie podstawowych reguł ostrożności lub starannego
postępowania, których przestrzegania można by w danych okolicznościach oczekiwać od osoby o przeciętnej
przezorności.
7) Szkoda rzeczowa- uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty pozostające z nimi w normalnym
związku przyczynowym, poniesione przez tego samego poszkodowanego. W odniesieniu do szkód w mieniu
osób trzecich znajdującym się w pieczy Ubezpieczonego, pod jego dozorem lub kontrolą oraz dokumentów
powierzonych Ubezpieczonemu oraz wartości pieniężnych; za szkodę rzeczową rozumie się również utratę
mienia wynikającą z kradzieży z włamaniem lub rabunku. Szkoda rzeczowa obejmuje również szkody w
pojazdach, w tym pojazdach podlegających obowiązkowej rejestracji z wyłączeniem pojazdów
wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, wynajmu długoterminowego trwającego dłużej niż 10 dni.
8) OWU OC – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener TU SA obowiązujące każdorazowo w dniu
zawarcia umowy.
2. Pozostałe definicje – zgodnie z OWU OC obowiązującymi w dniu zawarcia ubezpieczenia.

§2
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna (deliktowo-kontraktowa oraz
pozostająca w zbiegu) Ubezpieczonego za wypadki mające postać szkód osobowych i rzeczowych
powstałe w okresie udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone
osobom trzecim działaniem nieumyślnym lub w wyniku rażącego niedbalstwa związane z
posiadanym/zarządzanym mieniem (w tym strzelnic) oraz prowadzoną działalnością statutową (w
tym ochroną środowiska przyrodniczego, zachowaniem i rozwojem populacji zwierząt) i gospodarczą,
a także odpowiedzialność cywilna za produkt i/lub wykonaną usługę z wyłączeniem
odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie roszczenia wobec Ubezpieczonego dotyczące
wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, również zgłoszonych po upływie okresu
ubezpieczenia, a przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej
podczas czynności wykonywanych w ramach zadań zleconych na podstawie przepisów prawa
i n/w ustaw:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21
• Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt/Dz.U.2020.1421 t.j. z dnia 2020.08.20/
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także, do wysokości sumy gwarancyjnej lub podlimitu sumy
gwarancyjnej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody:
1) wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego podczas zagranicznych podróży służbowych
na terenie całego świata, niezależnie od prawa materialnego, na podstawie którego jest dochodzona
oraz siedziby sądu lub organu rozpatrującego roszczenie, za wyjątkiem roszczeń dochodzonych przed
sądem lub w oparciu o prawo USA, Australii, Nowej Zelandii i terytoriów pozostających pod ich
jurysdykcją.
2) wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego w związku z ubezpieczoną działalnością,
o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia lub szkoda nie została wyrządzona
w przedmiocie wykonywanych/wykonanych prac lub usług lub produkcie wprowadzonym do obrotu
3) powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji, instalacji gazowych, elektrycznych oraz szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy z rur
systemów kanalizacji.
4) niezależnie od rodzaju ubezpieczonej działalności określonej w umowie ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje także:
- działalność socjalną (zgodnie z OWU §3 ust2 pkt1)
- udział w targach, wystawach i konferencjach (zgodnie z OWU §3ust2 pkt2)
- szkolenie własnych pracowników przez Ubezpieczonego (zgodnie z OWU §3 ust 2 pkt3)
- świadczenie pozaszkolnych form kształcenia(zgodnie z OWU §3ust 2 pkt 4)
- udzielanie pierwszej pomocy (zgodnie z OWU §3ust 2 pkt 5)
- akcje marketingowe i sprzedażowe (zgodnie z OWU §3 ust 2 pkt 6)
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody:
1) w budynkach, budowlach, pomieszczeniach i strzelnicach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie innych umów o podobnym charakterze;
2) wyrządzone przez produkt i wykonane usługi;
3) spowodowane przez pojazdy wolnobieżne;

Wiener TU SA Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie w sytuacji, gdy szkody spowodowane przez
pojazdy wolnobieżne powstały na skutek działania tych pojazdów zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem w
zakresie prowadzonej przez Ubezpieczonego (Ubezpieczającego) działalności przyjętej do ubezpieczenia i nie
są związane z ruchem tych pojazdów po drogach publicznych. W sytuacji, gdy w świetle obowiązujących
przepisów, szkoda winna być pokryta z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Wiener TU SA Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo regresu do ubezpieczyciela
będącego w ryzyku.
4) wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach m.in. gazowych, elektrycznych wodnych i
kanalizacyjnych, światłowodowych);
5) powstałe podczas lub wskutek załadunku lub rozładunku - z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1 pkt 38)
OWU gdzie jest ustanowiony podlimit;
6) wynikłe z użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów; z zastrzeżeniem braku
odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek wibracji i drgań (§5 ust.1 pkt 27 OWU)
7) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, chyba że Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy
dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien.
8) wyrządzone umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego, w tym szkody spowodowane w stanie po
użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, o ile
stan ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody (klauzula reprezentantów). Ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczonego. Wiener TU S.A. Vienna
Insurance Group zachowuje prawo regresu w stosunku do sprawcy szkody.

§3
Ryzyka objęte ochroną i rozszerzające ochronę ubezpieczeniową
Limity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej (SG) na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia
Lp
Klauzula/ryzyko objęte ochroną
Limit odpowiedzialności

1

Klauzula nr 2 - OC za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych
przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
wykorzystywanych w prowadzonej działalności statutowej, w tym
odpowiedzialność za wynajęte przez Koła Łowieckie lub OHZ
zwierzęta (w tym ptaki, psy) na polowania zbiorowe na podstawie
zawartej na piśmie umowy cywilnoprawnej, w której wskazana jest
wartość rynkowa zwierzęcia, data zawarcia umowy, czasokres, na
jaki została zawarta umowa, podpisanej przez reprezentanta Koła
Łowieckiego lub reprezentanta OHZ. W odniesieniu do szkód
wyrządzonym zwierzętom wprowadza się franszyzę redukcyjną w
wysokości 500zł w każdej szkodzie

2

Klauzula nr 3 - OC za szkody wyrządzone pracownikom
Do wysokości SG
Ubezpieczonego (OC pracodawcy)

3

Klauzula nr 4 - OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z Podlimit 100 000 zł
emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do

Do wysokości SG. W odniesieniu
do
szkód
wyrządzonych
zwierzętom najmowanym na
polowania oraz w najmowanej
broni podlimit 20 000 zł

powietrza, wody
niebezpiecznych

lub

gruntu

jakichkolwiek

substancji

4

Klauzula nr 5 - OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się
w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też
stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, Do wysokości SG
pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług
prowadzonych przez Ubezpieczonego

5

Klauzula nr 6 - OC za szkody powodujące roszczenia pomiędzy
Do wysokości SG
Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia.

6

Klauzula nr 7 - OC za szkody poniesione przez producenta finalnego
z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Podlimit 50 000 zł
Ubezpieczonego

7

Klauzula nr 12 - OC za czyste szkody majątkowe

8

Klauzula nr 15 - OC za szkody wyrządzone najemcom przez
Do wysokości SG
Ubezpieczonego

9

Klauzula nr 16 - OC za szkody powstałe w związku z organizowaniem
Do wysokości SG
przez Ubezpieczonego imprez

10

Klauzula nr 17 - OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego z zachowaniem Do wysokości SG
prawa regresu

11

Klauzula wycofania produktu niebezpiecznego z rynku

Podlimit 50 000 zł

Podlimit 50 000 zł

Ponadto ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna:
- z tytułu naruszenia dóbr osobistych (zgodnie z definicją OWU § 5 pkt 1 ust. 3) – podlimit odpowiedzialności
50.000 zł,
- za szkody osobowe wyrządzone osobom trzecim także w wyniku szkód powstałych na skutek oddanego
strzału powodującego rykoszet lub działanie rykoszetującego pocisku, Ubezpieczyciel ponosi również
odpowiedzialność w przypadku szkody powstałej na skutek rykoszetu w sytuacji gdy nie można jednoznacznie
przypisać winy za wypadek Ubezpieczonemu/myśliwemu lub osobom biorącym udział w polowaniu,
- za szkody rzeczowe wyrządzone podczas polowań, w tym przez psy wykorzystywane do polowania w
uprawach i płodach rolnych z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
– podlimit 10.000 zł,
- za szkody wyrządzone przez pojazdy użyte na polowaniu zbiorowym lub przy dochodzeniu postrzałków (w
tym pojazdy podlegające obowiązkowi rejestracji),
- za szkody wyrządzone osobom bliskim,
- za roszczenia regresowe zgłoszone Ubezpieczonemu z tytułu kar umownych - w brzmieniu zgodnym z § 3
ust. 9) OWU.

§4
Wyłączenia odpowiedzialności
Z zastrzeżeniem postanowień § 1, 2 i 3 niniejszej Umowy Generalnej, z odpowiedzialności Wiener wyłączone
są szkody wynikające z uregulowań OWU OC Wiener obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
§5
Świadczenia
1. W granicach swej odpowiedzialności, do wysokości sumy gwarancyjnej, Wiener
do:

2.

zobowiązany jest

1) Zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,
2) Wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z
tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia i którego wysokość została ustalona przez Wiener
na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu,
Wiener pokrywa także:
1) Koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Wiener w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn i rozmiaru szkody,
2) Niezbędne koszty zastępstwa procesowego w sporze prowadzonym na polecenie Wiener lub za jego
zgodą, nawet w przypadku wątpliwości, czy powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia,
3) Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego zostanie
przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte postępowanie karne, Wiener pokryje koszty obrony, jeżeli zażądał
jej powołania lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
4) Niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu
zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były zasadne, nawet gdyby okazały się bezskuteczne, w
ramach sumy gwarancyjnej,
5) Koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o
naprawieniu szkody w brzmieniu zgodnym z § 3 ust. 10 OWU - do wysokości SG w części proporcjonalnej
do udziału Wiener w świadczeniu odszkodowawczym
6) Koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka w przypadku zgłoszenia pod adresem
ubezpieczonego roszczenia objętego ubezpieczeniem – limit 800 zł/dzień max 1.600 zł dla
reprezentantów i 200 zł/dzień max 400 zł dla pracowników

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2), pokrywane są ponad sumę gwarancyjną, o ile dotyczą szkód na
terytorium RP.
4. Koszty, o których mowa w ust.2 pkt 3), 4), 5), 6) pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

§6
Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia
1. Obowiązki związane z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek ciążą na Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego
rzecz. Obowiązek opłacenia składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym.
2. Ubezpieczający i Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby, zobowiązani są powiadomić Wiener TU S.A. o każdym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później

jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości. W razie naruszenia z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wskazanego w zdaniu
poprzedzającym, Wiener TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Wiener TU S.A. ustalenie okoliczności i skutków szkody.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, Wiener TU S.A. informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego,
jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postepowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także
informuje osobę występującą z roszczeniem na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Wiener TU S.A. lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postepowania.
4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia
grupowego, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego
spadkobiercy. W tym przypadku spadkobierca jest traktowany jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.
5. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na
rachunek innej osoby, są zobowiązani do współpracy z Wiener TU S.A. w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia.
6. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby,
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków mających na celu ratowanie,
zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, Wiener TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za
szkody powstałe z tego powodu.
7. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne o wypłatę
odszkodowania, Ubezpieczony obowiązany jest zawiadomić Wiener TU S.A. niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wszczęciu postępowania (otrzymania pisma, pozwu,
postanowienia lub innego dokumentu) i nie później niż na 1 dzień przed upływem ostatecznego terminu na
wniesienie środka odwoławczego. Ubezpieczony jest obowiązany do podjęcia współpracy, która umożliwi
wystąpienie przez Wiener TU S.A. w postępowaniu cywilnym z interwencją uboczną w celu obrony przed
nieuzasadnionym roszczeniem, zawarcia ugody lub uznania roszczenia. W granicach udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej, Wiener TU S.A. przystąpi do sporu w charakterze interwenienta ubocznego, jeżeli uzna to
za celowe.
8. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na
rachunek innej osoby, zobowiązani są udzielić pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Wiener TU S.A. do
podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich, a w
szczególności umożliwić przedstawicielowi Wiener TU S.A. lub osobom działającym na jego zlecenie
dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn, rozmiarów i okoliczności szkody.
9. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na
rachunek innej osoby, nie są uprawnieni do podejmowania – bez zgody Wiener TU S.A. - działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną. W razie naruszenia powyższego zakazu, Wiener TU S.A. zwolnione jest z obowiązku wypłaty odszkodowania lub może
zmniejszyć świadczenie stosownie do wpływu, jaki działanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub jego
spadkobierców miało na zobowiązania stron, chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego spadkobiercy nie mogli postąpić inaczej.

§7
Ustalenie i wypłata odszkodowania
1. Wiener TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia poszkodowanego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku postępowania wyjaśniającego przebieg zdarzenia oraz
zasadność roszczeń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Wiener TU S.A. wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, w zakresie
określonym w dokumencie ubezpieczenia, nie wyższej jednak niż wysokość sumy gwarancyjnej określonej w
dokumencie ubezpieczenia oraz w granicach podlimitów tamże wskazanych.
3. Wiener TU S.A. jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności Wiener TU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Wiener
TU S.A. jest zobowiązane wypłacić w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
4. Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub umowie Wiener TU S.A. nie wypłaci odszkodowania,
zawiadamia na piśmie:
1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy
rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie o
przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część
świadczenia.
5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Wiener TU S.A. informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego, w
przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on
osobą zgłaszającą roszczenie - wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą
lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sadowej.
6. Z ostatecznie wyliczonego odszkodowania potrąca się określoną w dokumencie ubezpieczenia franszyzę
redukcyjną (udział własny), jeśli ma zastosowanie.
7. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku zostało wszczęte postępowanie karne lub poszkodowany wystąpił z
roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, a Ubezpieczony nie zawiadomił o tym Wiener TU S.A. w
sposób umożliwiający skuteczną interwencję, Wiener nie pokrywa kosztów, z tym związanych oraz odsetek i
kosztów procesu zasądzonych w postępowaniu sądowym od Ubezpieczającego w takim zakresie, w jakim
odpowiednie zawiadomienie pozwoliłoby uniknąć powstania obowiązku ich zapłaty.

§8
Sumy gwarancyjne oraz składki
1) WARIANT I - 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na
mieniu. Składka 410 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.

2) WARIANT II - 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na
mieniu. Składka 550 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
3) WARIANT III - 800 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na
mieniu. Składka 680 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
4) WARIANT IV - 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na
mieniu. Składka 810 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
5) WARIANT V - 1 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na
mieniu. Składka 940 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
6) WARIANT VI - 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na
mieniu. Składka 1 150 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
§9
Zakres terytorialny
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP i likwidowane w oparciu o polską
jurysdykcję oraz w przypadku prowadzenia polowania na terenie przygranicznym poza jej granicami.
§10
Franszyza redukcyjna
Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł w odniesieniu do zwierząt oraz najmowanej broni w ramach klauzuli OC
najemcy ruchomości. W pozostałym zakresie zniesiona.

§11
Warunki umowy ubezpieczenia
Warunki umowy ubezpieczenia obejmują :
1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance
Group nr 40/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. , które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2019r. oraz
klauzule powołane w zakresie ubezpieczenia oraz
2) Kartę produktu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

§15
Reklamacje i spory
1. Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić
ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z tej umowy.
2. Reklamację można złożyć:
1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Wiener TU S.A. lub osobiście;
2) w formie elektronicznej (formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.wiener.pl);
3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we
wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wiener TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Wiener
TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.
6. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.
7. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania
sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika
Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem
Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).
8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem
powszechnym. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z
umowy ubezpieczenia.
9. Wiener TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
§16
Roszczenia regresowe
1.Z dniem zapłaty odszkodowania, do jego wysokości, przechodzą na Wiener przysługujące Ubezpieczonemu
roszczenia wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę.
2. Jeżeli Wiener pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Wiener.
3.Nie przechodzą na Wiener roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracownikom, chyba że szkoda została wyrządzona
umyślnie.
§17
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez
formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może
się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO):

1.
przedstawienia oferty, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia
– przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem [art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO];
2.
marketingu elektronicznego – na podstawie Pani/Pana zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
3.
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – przetwarzanie
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
4.
ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu
nienależnych świadczeń i odszkodowań – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO];
5.
reasekuracji ryzyk – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
6.
realizacji obowiązków określonych w przepisach dotyczących szczególnych środków restrykcyjnych
skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu –
przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO];
7.
gromadzenia danych statystycznych w celu ustalania na ich podstawie wysokości składek
ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – przetwarzanie niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
audytorzy, a także podmioty świadczące usługi wsparcia na rzecz Administratora i przetwarzające dane
osobowe na podstawie umowy z administratorem, w tym: podmioty przeprowadzające likwidację szkody,
podmioty świadczące usługi Assistance, podmioty świadczące usługi IT i administracyjne, firmy windykacyjne,
agencje marketingowe (w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych)
oraz agenci ubezpieczeniowi.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i przedstawienia
oferty. W przypadku zawarcia umowy dane będą przechowywane do dnia przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy ubezpieczenia lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze
szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą
przechowywane do chwili cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania oraz przenoszenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia
oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe
dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia).
W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie danych takich jak: przebieg ubezpieczenia
(szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz liczba ubezpieczonych osób,

Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Tego rodzaju
decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, która jest niezbędna
do ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Wynikiem takiego działania jest określenie wysokości
składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez
człowieka).

Załącznik nr 1
Klauzula kosztów wycofania produktu niebezpiecznego z rynku:
Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, na wniosek
Ubezpieczającego włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
a) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za koszty wynikające z wycofania produktu przez osobę trzecią,
b) poniesione przez Ubezpieczonego koszty własnego wycofania produktu.
2. Za koszty wycofania uważa się koszty wezwania posiadaczy, dostawców lub dystrybutorów produktu
Ubezpieczonego do ich zwrotu Ubezpieczonemu lub dostawcy w celu sprawdzenia, naprawy lub wymiany ze
względu na istnienie dowiedzionej lub zarzucanej wady produktu, poniesione przez osobę trzecią lub
Ubezpieczonego.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie koszty poniesione na wycofanie produktu, które było:
a) niezbędne albo w sposób rozsądny powinno być uznane za niezbędne by uniknąć albo przeciwdziałać
szkodzie osobowej, ponieważ produkt bezpośrednio zagrażał życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
lub
b) nakazane przez właściwy organ.
4. Przez koszty objęte ubezpieczeniem rozumie się wyłącznie:
a) Koszty badań przeprowadzonych przez właściwe laboratorium w celu sprawdzenia czy rzeczywiście
konieczna jest wymiana lub inne działanie mające na celu uniknięcie zagrożenia o którym mowa w ust 3 pkt
a.,
b) Koszty powiadomienia w odpowiedni sposób dystrybutorów, konsumentów i innych posiadaczy
produktów (w tym koszty powiadomień przez radio, telewizję oraz prasę),
c) Dodatkowe koszty osobowe (np. nadgodziny) związane z zatrudnianiem pracowników własnych bądź
dodatkowych osób,
d) Dodatkowe koszty transportu wycofanych produktów do miejsca gdzie nastąpi ich sprawdzenie, wymiana
lub naprawa,
e) Koszty tymczasowego składowania lub najmu pomieszczeń przez okres nie przekraczający 3 miesięcy lub
też dostosowania pomieszczeń własnych,
f) Koszty sortowania i przepakowania produktów,
g) Koszty zniszczenia materiałów promocyjnych, które z powodu wycofania produktów stały się zbędne,
h) Koszty zniszczenia produktów, jeżeli jest to konieczne w celu zapobieżenia powstania szkody osobowej
albo jeżeli koszt zniszczenia produktu jest niższy niż koszt składowania. Jeżeli działania te zostaną podjęte
przez Ubezpieczonego lub osobę działającą na jego zlecenie, zwrot kosztów przysługuje, o ile nie są one
wyższe niż gdyby działania te wykonane zostały przez osobę trzecią. Jeżeli zniszczenie produktów w miejscu
w którym się znajdują nie jest możliwe ze względu na nakaz właściwego organu albo przepisy prawa albo ze
względu na większy koszt, pokrywane są również koszty transportu do miejsc zbiorczych, składowisk
odpadów lub innych miejsc do tego przeznaczonych.

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu:
a) Szkód osobowych lub rzeczowych,
b) Wycofania produktów, które nie było konieczne dla uniknięcia szkód osobowych (np. z powodu smaku,
wad estetycznych),
c) Wydatków poniesionych na zamianę wadliwych produktów na niewadliwe, włącznie z powstałymi w
związku z tym kosztami transportu,
d) Wycofania błędzie dostarczonych lub skierowanych produktów,
e) Wycofania produktów, które za wiedzą Ubezpieczonego zostały wyprodukowane lub wprowadzone do
obrotu z użyciem substancji, których stosowanie było zabronione,
f) Wycofania w związku z wadami produktów powstałymi na skutek umyślnego odstępstwa Ubezpieczonego
lub osób, za które ponosi odpowiedzialność od obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub nakazu
właściwego organu lub poleceń, warunków, specyfikacji itd. otrzymanych od zleceniodawcy,
g) Wycofania produktów, które w chwili wprowadzania do obrotu nie zostały należycie sprawdzone lub
przetestowane zgodnie z wymaganiami nauki i techniki,
h) Wycofania w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami,
niepokojami społecznymi, strajkiem generalnym lub strajkiem nielegalnym,
i) Wycofania w związku z działaniami kryminalnymi osób trzecich (np. wstrzyknięcie trucizny),
j) Wycofania z powodu wad produktów wynikających z właściwości organizmu będących rezultatem prac w
dziedzinie genetyki i nanotechnologii,
k) Wycofania spowodowanego rozkładem, rozpadem lub przekształceniem struktur chemicznych w wyniku
naturalnych właściwości lub naturalnych wad produktu,
l) Wycofania produktów znajdujących się nadal w posiadaniu Ubezpieczonego lub podmiotów objętych
ubezpieczeniem w ramach tej samej umowy ubezpieczenia
m) Grzywien i kar pieniężnych,
n) Strat Ubezpieczonego i osób trzecich powstałych w wyniku przerw w ruchu zakładu, przerw w produkcji
lub utraty zysku,
o) Kosztów podniesionych przez konsumentów w związku z akcją wycofania produktu, w szczególności
kosztów przejazdu,
p) Kosztów wycofania z terytoriów USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku i terytoriów będących
pod ich jurysdykcją.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zwrotu wartości samego produktu.
7. Odmiennie niż stanowi § 2 pkt 21 OWU wypadkiem ubezpieczeniowym jest wycofanie produktu przez
Ubezpieczonego lub przez osobę trzecią, a za datę jego zajścia uważa się moment pierwszego pisemnego lub
przekazanego drogą radiową, telewizyjną elektroniczną, wezwania do wycofania określonych produktów z
obrotu w celu uniknięcia lub przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.
8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie wycofanie produktów wprowadzonych do obrotu w okresie
ubezpieczenia. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w Wiener TU S.A. ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje wycofanie produktów wprowadzonych do obrotu po rozpoczęciu pierwszego
okresu ubezpieczenia.
9. Produkt uważa się za wprowadzony do obrotu, jeżeli nie znajduje się w posiadaniu Ubezpieczonego lub
podmiotu objętego ubezpieczeniem w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.
10. Wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wynikające z tego samego błędu projektowego, konstrukcyjnego,
produkcyjnego lub w instrukcji lub w przypadku dostawy produktów posiadających tą samą wadę, niezależnie
od terminu ich faktycznego wystąpienia uważa się za jeden wypadek, a za datę jego wystąpienia uważa się
datę powstania pierwszego z nich. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie wypadki z danej serii, pod

warunkiem, że pierwszy z nich wystąpił w okresie ubezpieczenia. W takiej sytuacji ochroną ubezpieczeniową
objęte są wszystkie szkody z danej serii, nawet jeśli wystąpiły po upływie okresu ubezpieczenia.
W drodze odrębnego uzgodnienia i po opłaceniu dodatkowej składki, ochrona ubezpieczeniowa może zostać
rozszerzona o wycofanie produktów prowadzonych do obrotu przed początkiem okresu ubezpieczenia,
jednakże pod warunkiem, że w chwili wprowadzania tych produktów do obrotu Ubezpieczony był objęty
ochroną w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt zawartej z Wiener TU S.A.
11. Zakres terytorialny
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty wycofania z terytorium RP, chyba że zakres terytorialny został
rozszerzony o klauzule 1 (szkody powstałe poza terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na
terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku i terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją).
12. Odmiennie niż stanowi § 6 ust 2 OWU świadczenia Wiener TU S.A., w tym koszty obrony sądowej
pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

