
Przedmiot ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych 
wypadków, jakim może ulec Ubezpieczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 
wykonywania czynności związanych z gospodarką łowiecką oraz statutową działalnością PZŁ 
i jego jednostek organizacyjnych.

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

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe: 

świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego 
wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy 
ubezpieczenia; 

świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków;

świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy 
ustalony dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia; 

zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem 
w wysokości 100 zł za dzień pod warunkiem, ze pobyt trwa nieprzerwanie dłużej niż 2 dni 
i max. 180 dni w okresie ubezpieczenia, suma ubezpieczenia wynosi 18 000 zł 
na Ubezpieczonego w każdym roku polisowym; 

zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem, że Ubezpieczony wymagał 
hospitalizacji i przebywał w szpitalu co najmniej 24 godziny; 

koszty leczenia boreliozy do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Koszty leczenia zwracane są pod warunkiem, że do zachorowania na boreliozę 
doszło w okresie trwania umowy ubezpieczenia, pierwsze jego objawy wystąpiły w okresie 
odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oraz że zachorowanie zostało 
zdiagnozowane w tym okresie.

Suma ubezpieczenia: 75.000 zł

Składka za osobę: 140 zł

Sposób płatności składki: Składka płatna jednorazowo w terminie do 31.12.2021 r. na konto właściwego 
Zarządu Okręgowego.

Sposób przystąpienia 
do ubezpieczenia:

Wypełnioną deklarację ubezpieczenia wraz z dowodem wpłaty należy przekazać 
do właściwego Zarządu Okręgowego do 14.01.2022 r.  

Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Optima zatwierdzone 
uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015.

OKRES UBEZPIECZENIA:        od 01/01/2022 do 31/12/2022                                                      
UBEZPIECZAJĄCY:         Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny
UBEZPIECZENI:           Myśliwi, osoby, które zakończyły staż i oczekują na egzamin, stażyści.

DODATKOWE DOBROWOLNE 
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
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Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczenia mogą Państwo kierować do WDB S.A.:

Anna Siworska
e: anna.siworska@wdbsa.pl
k: 515 751 797
t: 71 715 94 62


