UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH
I OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY

UBEZPIECZAJĄCY

UBEZPIECZENI

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
REGON: 000742279

Koła Łowieckie i Ośrodki Hodowli Zwierzyny

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna (deliktowo-kontraktowa oraz pozostająca
w zbiegu) Ubezpieczonego za wypadki mające postać szkód osobowych i rzeczowych powstałe w okresie
udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone osobom trzecim działaniem
nieumyślnym lub w wyniku rażącego niedbalstwa związane z posiadanym/zarządzanym mieniem (w tym strzelnic)
oraz prowadzoną działalnością statutową (w tym ochroną środowiska przyrodniczego, zachowaniem i rozwojem
populacji zwierząt) i gospodarczą, a także odpowiedzialność cywilna za produkt i/lub wykonaną usługę
z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie roszczenia wobec Ubezpieczonego dotyczące wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia, również zgłoszonych po upływie okresu ubezpieczenia, a przed upływem
ustawowych terminów przedawnienia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej podczas
czynności wykonywanych w ramach zadań zleconych na podstawie przepisów prawa i n/w ustaw:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21;
- Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt/
Dz.U.2020.1421 t.j. z dnia 2020.08.20;
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także, do wysokości sumy gwarancyjnej lub podlimitu sumy gwarancyjnej
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody:
1) wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego podczas zagranicznych podróży służbowych
na terenie całego świata, niezależnie od prawa materialnego, na podstawie którego jest dochodzona oraz siedziby
sądu lub organu rozpatrującego roszczenie, za wyjątkiem roszczeń dochodzonych przed sądem lub w oparciu
o prawo USA, Australii, Nowej Zelandii i terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją.
2) wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego w związku z ubezpieczoną działalnością, o ile
podwykonawca nie jest Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia lub szkoda nie została wyrządzona
w przedmiocie wykonywanych/wykonanych prac lub usług lub produkcie wprowadzonym do obrotu
3) powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji,
instalacji gazowych, elektrycznych oraz szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy z rur systemów kanalizacji;
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4) niezależnie od rodzaju ubezpieczonej działalności określonej w umowie ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje także:
- działalność socjalną (§3 ust2 pkt1)
- udział w targach, wystawach i konferencjach (§3ust2 pkt2)
- szkolenie własnych pracowników przez Ubezpieczonego (§3 ust 2 pkt3)
- świadczenie pozaszkolnych form kształcenia(§3ust 2 pkt 4)
- udzielanie pierwszej pomocy
- akcje marketingowe i sprzedażowe (§3 ust 2 pkt 6)
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody:
1) w budynkach i pomieszczeniach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowanych przez
Ubezpieczonego na podstawie innych umów o podobnym charakterze;
2) wyrządzone przez produkt i wykonane usługi;
3) spowodowane przez pojazdy wolnobieżne;
Wiener TU SA Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie w sytuacji, gdy szkody spowodowane przez
pojazdy wolnobieżne powstały na skutek działania tych pojazdów zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem
w zakresie prowadzonej przez Ubezpieczonego (Ubezpieczającego) działalności przyjętej do ubezpieczenia i nie są
związane z ruchem tych pojazdów po drogach publicznych. W sytuacji, gdy w świetle obowiązujących przepisów,
szkoda winna być pokryta z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, WIENER TU
SA Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo regresu do ubezpieczyciela będącego w ryzyku.
4) wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
5) powstałe podczas lub wskutek załadunku lub rozładunku - z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1 pkt 39) OWU;
6) wynikłe z użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów; z zastrzeżeniem braku
odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek wibracji i drgań (§5 ust.1 pkt 27 OWU)
7) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, chyba że Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy dołożeniu
należytej staranności wiedzieć powinien.

OKRES UBEZPIECZENIA:
Dwanaście miesięcy.
ZAKRES TERYTORIALNY:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP i likwidowane w oparciu o polską
jurysdykcję oraz w przypadku prowadzenia polowania na terenie przygranicznym poza jej granicami.

pzlow.pl / ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH
I OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY

KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE OCHRONĘ:
LP

TYTUŁ KLAUZULI

LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI

1

OC za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
wykorzystywanych w prowadzonej działalności statutowej, w tym
odpowiedzialność za wynajęte przez Koła Łowieckie lub OHZ
zwierzęta ( w tym ptaki, psy) na polowania zbiorowe na
podstawie zawartej na piśmie umowy cywilnoprawnej, w której
wskazana jest wartość rynkowa zwierzęcia, data zawarcia umowy,
czasokres, na jaki została zawarta umowa, podpisanej przez
reprezentanta Koła Łowieckiego lub reprezentanta OHZ.

Do wysokości SG.
W odniesieniu do szkód wyrządzonych
zwierzętom najmowanym na
polowania oraz w najmowanej broni
podlimit 20 000 zł

2

OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC
Do wysokości SG
pracodawcy)

3

OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji,
wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do
Podlimit 100 000 zł
powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych

4

OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy,
pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących
przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub Do wysokości SG
innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych
przez Ubezpieczonego

5

OC za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi
Do wysokości SG
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia.

6

OC za szkody poniesione przez producenta nalnego z powodu
Podlimit 50 000 zł
wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego

7

OC za czyste szkody majątkowe

Podlimit 50 000 zł

8

OC za szkody wyrządzone najemcom przez Ubezpieczonego

Do wysokości SG

9

OC za szkody powstałe w związku z organizowaniem przez
Do wysokości SG
Ubezpieczonego imprez

10

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców działających w
imieniu i na rzecz Ubezpieczonego z zachowaniem prawa Do wysokości SG
regresu

11

Klauzula reprezentantów - w brzmieniu zgodnym z § 3 ust. 8
Do wysokości SG
OWU

12

Klauzula kar umownych - w brzmieniu zgodnym z § 3 ust. 9)
Do wysokości SG
OWU

fi
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13

Klauzula zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu D o w y s o k o ś c i S G w c z ę ś c i
roszczenia o naprawieniu szkody - w brzmieniu zgodnym z § 3 proporcjonalnej do udziału Wiener
ust. 10 OWU
w świadczeniu odszkodowawczym

14

Naruszenie dóbr osobistych § 5 pkt 1 ust. 3

15

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe
wyrządzone osobom trzecim także w wyniku szkód powstałych
na skutek oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie
rykoszetującego pocisku, Ubezpieczyciel ponosi również
Do wysokości SG
odpowiedzialność w przypadku szkody powstałej na skutek
rykoszetu w sytuacji gdy nie można jednoznacznie przypisać
winy za wypadek Ubezpieczonemu/myśliwemu lub osobom
biorącym udział w polowaniu

16

Koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka w 8 0 0 z ł /d z i e ń m a x 1 . 6 0 0 z ł d l a
przypadku zgłoszenia pod adresem ubezpieczonego roszczenia reprezentantów i 200 zł/dzień max 400
objętego ubezpieczeniem
zł dla pracowników

17

Klauzula wycofania produktu z rynku

18

Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe wyrządzone
podczas polowań, w tym przez psy wykorzystywane do polowania
Podlimit 10 000 zł
w uprawach i płodach rolnych z wyłączeniem odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Podlimit 50 000 zł

Podlimit 50 000 zł

SUMY GWARANCYJNE ORAZ SKŁADKI:
1) WARIANT I - 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na mieniu.
Składka 410 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
2) WARIANT II - 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na mieniu.
Składka 550 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
3) WARIANT III - 800 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie
i na mieniu. Składka 680 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
4) WARIANT IV - 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie
i na mieniu. Składka 810 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
5) WARIANT V - 1 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie
i na mieniu. Składka 940 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.
6) WARIANT VI - 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie
i na mieniu. Składka 1 150 zł od Koła Łowieckiego/OHZ.

FRANSZYZA REDUKCYJNA OGÓLNA (o ile klauzula nie stanowi inaczej):
500 zł w odniesieniu do zwierząt oraz najmowanej broni w ramach klauzuli OC najemcy ruchomości.
W pozostałym zakresie zniesiona.
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WARUNKI UMOWY UBEZPIECZENIA:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group nr 40/19 z dnia 11
czerwca 2019 r. i wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2019r. oraz klauzule powołane w zakresie ubezpieczenia.
Karta produktu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczający oświadcza, że osobom przystępującym do umowy ubezpieczenia zostały przekazane (a osobom
przystępującym do umowy ubezpieczenia po jej zawarciu – zostaną przekazane) informacje, które postanowienia
ogólnych warunków ubezpieczenia określają przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń, a także
ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia, tj. informacje, o których mowa w art. 17
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wspomniane wyżej informacje zostały przekazane
(a osobom przystępującym do umowy ubezpieczenia po jej zawarciu – zostaną przekazane) w formie uzgodnionej
z osobą zainteresowaną.
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