
UBEZPIECZENIE NNW MYŚLIWYCH 
 

 
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 . 

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. Allianz odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie RP. 
 

4. SUMA UBEZPIECZENIA – 23.000,00 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. 
 Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1/% 

uszczerbku , w 2011 roku jest to 230,00zł za 1% uszczerbku. 
 Dla uszczerbku powstałego na skutek trafienia rykoszetującym pociskiem 

świadczenie wynosi: 
 uszczerbek do 20% , świadczenie 230,00zł za każdy 1% uszczerbku 

doznanego, 
 uszczerbek doznany od 21-50% - świadczenie w wysokości 20% SU oraz 

dodatkowo 1,5% za każdy procent uszczerbku powyżej 20% 
 uszczerbek doznany powyżej 51-% świadczenie w wysokości 65% SU oraz 

dodatkowo 2% za każdy procent uszczerbku powyżej 50% 
 

2.  Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest przez TUiR Allianz na podstawie 
orzeczenia lekarskiego i dokumentacji medycznej dostarczanej przez 
Ubezpieczonego po zakończeniu procesu jego leczenia. 

 


