UBEZPIECZENIE NNW MYŚLIWYCH
Polisa KOR-043211
1. Ubezpieczający - POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ ) – ZARZĄD GŁÓWNY

2. Ubezpieczeni - Członkowie PZŁ i pozostałe osoby fizyczne biorące udział w
nagankach, polowaniach oraz innych czynnościach i działaniach związanych z
łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ, stażystów oraz osób, które
zakończyły staż i oczekują na egzamin (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu
roku na koniec każdego kwartału).
3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć powstałe podczas wykonywania czynności związanych ze
statutową działalnością PZŁ w trakcie:
1. Indywidualnych i zbiorowych polowań i odłowów odbywających się w miejscach
i czasie dozwolonym – zgodnie z przepisami prawa.
2. Wykonywania czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz czynności zleconych
przez władze lub organy PZŁ i Koła Łowieckie związanych z udziałem w imprezach,
zawodach czy szkoleniach, zebraniach, odprawach itp. przez nie organizowanych,
pod warunkiem wpisania tych osób na listę imienną osób uczestniczących w polowaniu
lub innych czynnościach zleconych przez PZŁ (w tym osoby po zakończeniu stażu
i oczekujące na egzamin).
3. Drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych przez
władze lub organy PZŁ i Kół Łowieckich, związanych z pełnieniem czynności
statutowych, w trakcie wykonywania prac zleconych oraz w drodze powrotnej z tych
miejsc do miejsca zamieszkania.
4. GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za następstwa nieszczęśliwych
wypadków na terenie RP.

Rozszerza się zakres ubezpieczenia o czynności wykonywane przez członków PZŁ w ramach zadań
zleconych na podstawie ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, o ochronie zwierząt.
4. SUMA UBEZPIECZENIA na 2017 rok – 40.000 zł.
5. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ


1. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonemu
przysługują świadczenia:
Z tytułu śmierci wskutek NNW lub zawału serca albo udaru mózgu - 100% sumy
ubezpieczenia.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również udar mózgu oraz zawał serca, jeżeli nie były
spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.



Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1/%
uszczerbku , w 2017 roku jest to 400 zł za 1% uszczerbku.
2. Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest przez GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
na podstawie orzeczenia lekarskiego i dokumentacji medycznej dostarczanej przez
Ubezpieczonego po zakończeniu procesu jego leczenia.

6. WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU OCHORNY UBEZPIECZENIOWEJ
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

1. Wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia lub
okaleczenia na własna prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa,
niezależnie od stanu poczytalności.
2. Czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach
i zamieszkach.
3. Wypadków będących następstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym następstw
chorób psychicznych.
4. Wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków
nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie
ze wskazaniem ich użycia.
5. Skutków wypadków powstałych, gdy Ubezpieczony prowadził pojazd bez wymaganych
uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazd był niedopuszczony do ruchu.
6. Poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba, że wskazanie
lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym
wypadkiem.
7. Uczestnictwa we wszelkich zdarzeniach powstałych na terenach objętych działaniami
wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz aktami terroru.
8. Skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.
9. Skutków wypadków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową,
promieniowaniem radioaktywnym i polem magnetycznym w zakresie szkodliwym dla
człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami
lekarskimi.
10. Konsekwencji wypadków w postaci: chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych,
nerwic.

