UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MYŚLIWYCH
warunki szczególne
1. UBEZPIECZAJĄCY
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) -ZARZĄD GŁÓWNY
2. UBEZPIECZENI:
Członkowie PZŁ i pozostałe osoby fizyczne, zaproszeni goście, stażyści oraz inne osoby biorące
udział w nagankach, w polowaniach oraz różnych pracach i czynnościach i działaniach związanych
z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu
roku na koniec każdego kwartału).
3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
1) odpowiedzialność cywilna członków PZŁ/osób fizycznych/ stażystów, osób biorących udział w
nagonce, przy obsłudze polowań i czynnościach wykonywanych z zakresu gospodarki łowieckiej
zleconych przez władze lub organy PZŁ lub zarządy kół łowieckich za szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem czynności związanych z gospodarką łowiecką oraz
polowaniem;,
2) odpowiedzialność cywilna zaproszonych gości oraz rodzin osób Ubezpieczonych, w związku z
ich udziałem w polowaniach oraz imprezach okolicznościowych związanych z łowiectwem; 3)
odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych) z tytułu posiadania przez nich
myśliwskiej broni palnej i psów używanych podczas polowań, od momentu wyjścia z miejsca
zamieszkania na szkolenie, polowanie lub odłowy odbywające się w miejscu i czasie dozwolonym
oraz podczas wykonywania różnych prac i czynności łowieckich do momentu powrotu z tych
miejsc do miejsca zamieszkania, a dotycząca obowiązku naprawiania szkód wyrządzonych osobom
trzecim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) odpowiedzialność cywilna wyrządzona osobom trzecim w wyniku szkód powstałych na skutek
oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie rykoszetującego pocisku;
5) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim polegające na postrzeleniu lub
zastrzeleniu psów użytych do polowania.

4. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Zakres ubezpieczenia obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą osób
objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku
z działalnością i czynnościami wymienionymi powyżej w ust.1-5.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na termin i datę zgłoszenia szkody z zachowaniem
ustawowych terminów przedawnienia.
5. SUMA GWARANCYJNA na 2019 r.: 550.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego.
6. WYŁĄCZENIA:
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

1/ W uprawach i płodach rolnych, wyrządzone podczas wykonywania polowania przez członków
PZŁ oraz osoby biorące udział w nagance lub przy obsłudze polowania,
2/ Wyrządzone przez zwierzynę, w uprawach i płodach rolnych,
3/ Jeżeli sprawca szkody wyrządził szkodę za pomocą broni, na którą nie posiadał pozwolenia;
wyłączenie to nie dotyczy przypadku, gdy sprawca szkody korzystał z broni mu użyczonej i
posiadał zezwolenie na broń tego samego rodzaju,
4/ Powstałe w wyniku winy umyślnej ubezpieczonego,
5/ Powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa - w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez
Ubezpieczone inne osoby fizyczne, nie będące członkami PZŁ,
6/ Spowodowane użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
7/ Powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, tj. niezlecone przez PZŁ ani
nie mające związku ze statutową działalnością PZŁ,
8/ Polegające na wystąpieniu czystych szkód majątkowych,
9/ Za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcie
odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,
10/ Wyrządzone w wartościach pieniężnych, dokumentach, dziełach sztuki itp.,
11/ Związane z działaniami wojennymi, wojną domową, stanem wojennym i wyjątkowym,
zamieszkami i niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami oraz aktami sabotażu i
terroryzmu,
7. Umowa ubezpieczenia nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych
kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na
osoby objęte ubezpieczeniem.

