Materiał marketingowy WDB S.A.

DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW „RODZINA”

OKRES UBEZPIECZENIA:

od 1/03/2022 do 28/02/2023

UBEZPIECZAJĄCY:

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny

UBEZPIECZENI:

członkowie Polskiego Związku Łowieckiego i ich rodziny, oraz pracownicy Zarządu
Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ, Ośrodków Hodowli Zwierzyny PZŁ
i członkowie ich rodzin.

Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata. Ochrona ubezpieczeniowa
w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas
wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do/z pracy/szkoły oraz w życiu prywatnym (ochrona
całodobowa).
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, które wydarzyły się, gdy osoba
ubezpieczona znajdowała się pod wpływem alkoholu, którego poziom we krwi nie przekroczył
0,5‰ lub kiedy pozostawanie pod wpływem alkoholu nawet w stopniu przekraczającym
0,5‰ nie pozostawało w związku przyczynowo - skutkowym ze zdarzeniem powodującym
szkodę. Powyższe rozszerzenie nie dotyczy prowadzenia przez Ubezpieczonego wszelkiego
rodzaju pojazdów, w tym pojazdów mechanicznych.

Suma ubezpieczenia NNW:

Podstawowy zakres
ubezpieczenia:

55 000 zł

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
1 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;
2 świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków;
3 świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy
ubezpieczeni następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony
dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
4 zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 30% sumy
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe
w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia,
zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną
ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego
lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;
5 zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w wysokości
do 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności;
6 zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego
świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane
ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty
świadczenia z tego tytułu.

Składka za podstawowy
zakres ubezpieczenia:

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

116 zł
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Dodatkowe rozszerzenia
ochrony:

Rozszerzenia ochrony

Suma ubezpieczenia/wysokość świadczenia

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków

20 000 zł

Zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

7 000 zł (70 zł dziennie)

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek
wypadku

1% sumy ubezpieczenia NNW

Koszty poszukiwań i ratownictwa

55 000 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek
wypadku

10 000 zł

Składka łączna
(za podstawowy oraz
rozszerzony zakres
ubezpieczenia):
Sposób płatności składki:

240 zł

Składka płatna jednorazowo na numer konta Wiener TU S.A.:
Zakres podstawowy - 12 1240 6960 4539 0315 1826 0049
Zakres rozszerzony - 82 1240 6960 4539 0315 1826 0050

Sposób przystąpienia do
ubezpieczenia:

Wypełniony wniosek oraz potwierdzenie opłaty składki należy przesłać na adres:
anna.siworska@wdbsa.pl najpóźniej do 31.03 2022 r.
lub ewentualnie pocztą tradycyjną na adres:
WDB S.A.
Anna Siworska
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

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.

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

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

