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PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA  DZIECI  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LEGITYMACJĘ JUNIOR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

 

1) W celu przystąpienia do ubezpieczenia, rodzic bądź prawny opiekun dziecka zobowiązany jest 

do wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia znajdującej się na stronie 

internetowej Polskiego Związku Łowieckiego www.pzlow.pl w zakładce:   

Dla myśliwych →Ubezpieczenia→ Myśliwi i stażyści→ Junior  

2) Składkę za ubezpieczenie w wysokości  20 zł  należy wpłacić na konto macierzystego Zarządu 

Okręgowego, do którego przynależy rodzic bądź opiekun dziecka. Dokonując opłaty składki 

należy pobrać potwierdzenie wpłaty lub dowód przelewu. 

3) Wypełnioną deklarację w wersji papierowej oraz dowód wpłaty bądź potwierdzenie z kasy 

Zarządu Okręgowego należy złożyć do macierzystego Zarządu Okręgowego, do którego 

przynależy rodzic bądź opiekun prawny dziecka.  

4) Początkiem okresu ochrony jest pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie 

zaksięgowania składki na koncie Zarządu Okręgowego PZŁ, z zastrzeżeniem, że zaksięgowanie 

lub przekazanie składki nastąpi do 25 dnia danego miesiąca. Jeśli zaksięgowanie/wpłata składki 

nastąpi po 25 dniu danego miesiąca, dziecko zostanie ubezpieczone nie od kolejnego  

a następującego po nim miesiąca kalendarzowego.  

5) Ubezpieczyciel wystawia Certyfikat ubezpieczenia i wysyła go na adres mailowy rodzica podany 

na deklaracji ubezpieczenia. Rodzic/opiekun prawny ubezpieczonego dziecka zobowiązany jest 

przekazać wydrukowany certyfikat dziecku w celu okazywania go na strzelnicy wraz  

z Legitymacją Junior. Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego 

Związku Łowieckiego, legitymacja Junior PZŁ jest ważna jedynie pod warunkiem posiadania 

aktualnego orzeczenia lekarskiego oraz aktualnego ubezpieczenia. 

6) W przypadku wszelkich pytań bądź wątpliwości w zakresie programu ubezpieczenia NNW 

Junior PZŁ, prosimy o kontakt z:  

 

WDB S.A.:       PZŁ: 

Anna Siworska       Marta Kuc 

anna.siworska@wdbsa.pl     m.kuc@pzlow.pl 

tel. kom.:515 751 797     tel. 22 556 55 58  
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