
Ubezpieczenie: Następstwa 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.

Forma ubezpieczenia: Imienna

Zakres terytorialny: Wariant I – Europa i Basen Morza Śródziemnego

Wariant II – Cały świat

Wariant II – Cały świat Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych z medycznego punktu 
widzenia kosztów leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie 
poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem 
powstałym w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group w związku 
z uczestnictwem w polowaniach z użyciem broni palnej, psów myśliwskich, jak również 
wyjeżdżających turystycznie. 

Ochrona całodobowa.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą obejmuje udokumentowane koszty powstałe 
w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

do wysokości 100% sumy ubezpieczenia: 

koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, 

koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania,

koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki
medycznej, koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi w kraju pobytu 
oraz koszty transportu ze szpitala do miejsca pobytu za granicą, 

koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych, 

koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków 
pomocniczych zaleconych przez lekarza, 

koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych 
wspomagających proces leczniczy, jeżeli konieczność ich nabycia lub ich uszkodzenie 
związane było z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym 
w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group. 

do wysokości 50% sumy ubezpieczenia: 

koszty transportu zwłok lub koszty kremacji i przewiezienia prochów Ubezpieczonego 
do kraju stałego pobytu albo 

koszty pogrzebu za granicą lub koszty kremacji za granicą. 
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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.
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koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej: 

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group zorganizuje i pokryje koszty podróży, utrzymania 
i noclegów osoby towarzyszącej do wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów, 
ale w wysokości nie wyższej niż 0,5% sumy ubezpieczenia określonej poniżej dla Kosztów 
leczenia maksymalnie do wysokości 1000 euro; 

koszty, o których mowa w ppkt a), pokrywane są, jeżeli zostały poniesione w związku 
z załatwianiem spraw związanych z powrotem osoby chorej do kraju lub w związku 
z towarzyszeniem jej podczas hospitalizacji za granicą;

warunkiem uznania kosztów, o których mowa w ppkt a), jest pisemne zalecenie lekarza 
i uprzednia zgoda WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group lub Centrum Alarmowego 
WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group. 

koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 300 euro na wszystkie zdarzenia powstałe 
w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group. WIENER TU S.A. 
Vienna Insurance Group zorganizuje i pokryje koszty leczenia stomatologicznego 
w przypadku wystąpienia w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance 
Group nagłych stanów bólowych lub stanów zapalnych wymagających udzielenia 
natychmiastowej pomocy lekarskiej; 

koszty kontynuacji podróży Ubezpieczonego do wysokości 200 euro na wszystkie 
zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group. 
WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group zorganizuje i pokryje koszty kontynuacji podróży 
Ubezpieczonego najtańszym środkiem lokomocji, jeżeli według opinii lekarza Centrum 
Alarmowego WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala 
na jej wznowienie. W przypadku gdy planowany czas podróży wynosi ponad 12 godzin, 
WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group pokryje koszty biletu lotniczego w klasie 
ekonomicznej do wysokości 200 euro; 

koszty leczenia związane z ciążą do wysokości 1.000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia 
powstałe w okresie odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group.

Warianty Sum 
Ubezpieczenia:

Wariant I Wariant II Wariant III

50.000 EUR 80.000 EUR 110.000 EUR

NNW - ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków

30.000 PLN 50.000 PLN 50.000 PLN

ASS - usługi assistance Pomoc finansowa – 2.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad nieletnimi 
dziećmi – 2.000 PLN

BP - ubezpieczenie bagażu 
podróżnego (w tym min. broń, 
optyka)

3.000 PLN 5.000 PLN 10.000 PLN

SS - ubezpieczenie sprzętu 
sportowego (w tym min. broń, 
optyka)

3.000 PLN 5.000 PLN 10.000 PLN

CHP - ubezpieczenie kosztów 
leczenia powstałych w związku 
z nagłym zachorowaniem 
będących następstwem chorób 
przewlekłych

W ramach SU kosztów leczenia
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Warianty Sum 
Ubezpieczenia: 

Wariant I Wariant II Wariant III

KLSRW - ubezpieczenie kosztów 
leczenia powstałych w związku 
uprawianiem sportów wysokiego 
ryzyka (polowanie z użyciem broni 
palnej)

W ramach SU kosztów leczenia

KRP – ubezpieczenie kosztów 
ratownictwa i poszukiwań

15.000 EUR

KLP - ubezpieczenie kosztów 
leczenia powstałych w związku 
z wykonywaniem pracy zarobkowej

W ramach SU kosztów leczenia

OC w życiu prywatnym 
z rozszerzeniem o uprawianie 
sportów wysokiego ryzyka oraz 
wyczynowe uprawianie sportu 
(polowanie z użyciem broni palnej)

100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR

Dodatkowa możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego (w tym broń i optyka) na kwotę 20.000 zł 
(za opłatą dodatkowej składki)

Wariant I Wariant II Wariant III

9,00 PLN 11,00 PLN 12,00 PLN

10,80 PLN 13,20 PLN 14,40 PLN

3,00 PLN
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Wysokość i sposób opłaty 
składki:

Składka uzależniona jest od liczby osobodni, wybranego wariantu ubezpieczenia oraz zakresu 
terytorialnego. Składka płatna przez przystępującego, bądź osobę reprezentującą osoby 
przystępujące do ubezpieczenia w wysokości wynikającej z iloczynu składki za osobodzień 
dla wybranego wariantu i zakresu terytorialnego oraz liczby osobodni najpóźniej w dniu wyjazdu.

Sposób płatności składki: Składka płatna jednorazowo na numer konta Wiener TU S.A.:
 44 1240 6960 4539 0315 1826 0055

Sposób przystąpienia do 
ubezpieczenia:

Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty składki należy przesłać na adres  
anna.siworska@wdbsa.pl

lub ewentualnie pocztą tradycyjną na adres
WDB S.A.
Anna Siworska
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka
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Postanowienia 
dodatkowe:

§ 6 ust. 2 Klauzuli nr 1 nabiera brzmienia: „Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego 
wypłacane jest uprawnionemu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków”

Ochroną ubezpieczeniową w ramach Klauzuli nr 4 dotyczącej ubezpieczenia sprzętu sportowego 
objęta jest broń myśliwska, optyka w zakresie wskazanym w § 2 Klauzuli nr 4 OWU. 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez pierwsze 60 dni każdej podróży realizowanej w okresie 
ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu ww. umowy ubezpieczenia jest 
udokumentowanie faktu przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 60 dni (bilety, 
rezerwacje oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające fakt powrotu). 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki, 
pod warunkiem przesłania skanu uzupełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem płatności 
składki. 

Zniesiony zostaje zapis zawarty w Klauzuli nr 12 § 3 pkt 3. 

Zapis zawarty w Klauzuli nr 3 § 7 pkt. 2 nabiera brzmienia: „dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, 
instrumenty muzyczne”

Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i kraju stałego pobytu, zatwierdzone 
uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group Nr 125/16 z dnia 06 września 2016 r.

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


