
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 opisanych poniżej:

indywidualnych i zbiorowych polowań i odłowów, odbywających się w miejscach i czasie
dozwolonym - zgodnie z przepisami prawa,

wykonywania czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz czynności zleconych przez
władze lub organy PZŁ lub zarząd koła łowieckiego związanych z udziałem w imprezach,
zawodach oraz szkoleniach oraz wykonywanie zadań zleconych na podstawie ustaw:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683 t.j. z dnia 2020.09.30), 

Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.0.638),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.0.1421),

zebrań i odpraw związanych z czynnościami łowieckimi,

drogi z miejsca zamieszkania do obwodów łowieckich i w drodze powrotnej z tych miejsc
do miejsca zamieszkania pod warunkiem, że droga do obwodu łowieckiego odbywała się
w celach, o których mowa w lit. a, b, c,

drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych przez organy 
Zrzeszenia oraz organy kół łowieckich, związanych z pełnieniem czynności statutowych 
i w drodze powrotnej z tych miejsc do miejsca zamieszkania,

udziałem w zawodach łowieckich.

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.

OKRES UBEZPIECZENIA:        od 01/01/2022 do 31/12/2022   
Początek ochrony dla wszystkich myśliwych i pozostałych osób fizycznych biorących udział
w nagankach, w polowaniach oraz w różnych pracach, czynnościach i działaniach związanych 
z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ zlecanych przez władze lub organy PZŁ 
lub zarządy kół łowieckich, stażystów od dnia wpisania przez właściwy Zarząd Okregowy danej osoby 
na listę stażystów PZŁ.

Faktyczny okres ochrony ubezpieczeniowej dla osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin 
od dnia początku okresu ubezpieczenia wskazanego na polisie do dnia zdania egzaminu, jednak 
nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu stażu, z zastrzeżeniem że dla osób, których staż 
zakończył się w trakcie trwania umowy generalnej ochrona rozpoczyna się od dnia zakończenia 
stażu do dnia zdania egzaminu jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu stażu.

Faktyczny okres ochrony ubezpieczeniowej dla stażystów - 12 miesięcy od dnia wpisania na listę 
stażystów PZŁ.                                                   

UBEZPIECZAJĄCY:         Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny
           00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
           REGON: 000742279 NIP: 526-030-04-63

UBEZPIECZENI:           Grupa I - myśliwi i pozostałe osoby fizyczne biorące udział w nagankach, w polowaniach, oraz 
          w różnych pracach, czynnościach i działaniach związanych z łowiectwem  w ramach działalności 
          statutowej PZŁ oraz osoby, które zakończyły staż i oczekują na egzamin.

           Grupa II – stażyści biorący udział w nagankach, w polowaniach oraz w różnych pracach, czynnościach 
          i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ, którzy przystąpili 
          do ubezpieczenia z datą rozpoczęcia stażu.
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PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia: 

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 
1 dzień i max. 180 dni w okresie ubezpieczenia, max. 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 NNW: 75.000 zł na osobę

Składka roczna za osobę: 23 zł

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.
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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


