Informacja o produkcie

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU KÓŁ ŁOWIECKICH

Dla kogo dedykowane jest
ubezpieczenie ?
Kto jest Ubezpieczającym
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczonymi są osoby fizyczne pełniące funkcję Członków Zarządu Koła
Łowieckiego
Ubezpieczającym –Płatnikiem składki jest Koło Łowieckie
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych za
szkody wyrządzone Kołu lub osobowym trzecim wskutek uchybień w
wykonywaniu funkcji Członka władz Koła łowieckiego. Ubezpieczenie obejmuje
także roszczenie regresowe PZŁ z tytułu obowiązku zapłaty odszkodowania za
szkody w uprawach i płodach rolnych o których mówi art. 46 ust 1 Ustawy
Prawo łowieckie. W tym zakresie ubezpieczeni są zarówno Członkowie
zarządu Koła Łowieckiego jak również wszyscy członkowie Koła Łowieckiego.
W przypadku roszczeń kierowanych do Członków Zarządu Koła ochrona
obejmuje także małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej jak
również spadkobierców Ubezpieczonych.
Ubezpieczyciel pokryje, w imieniu Koła lub Członka Zarządu, koszty, opłaty i
wydatki w ramach przygotowań do lub uczestnictwa w dochodzeniu (w tym
koszty opinii lub porad prawnych, eksperckich, a także udziału świadków w
dochodzeniu) poniesione za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie pokrywa także koszty poręczenia majątkowego

Jakie szkody są ubezpieczone?
Jakie szkody są wyłączone z zakresu
ubezpieczenia?

Straty finansowe poniesione przez Koło lub jakąkolwiek osobę trzecią powstałą
w związku z wykonywaniem czynności Członka Zarządu Koła Łowieckiego.
Szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, w tym utrata rzeczy oraz
możliwość korzystania z rzeczy, naruszenie dóbr osobistych, szkody wyrządzone
umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Rażące niedbalstwo oznacza –
zachowanie, które uchybia podstawowym, elementarnym zasadom staranności
oraz nie podjęcie określonego działania w przypadkach kiedy działanie to jest
wymagane z uwagi na przepisy prawa lub pełnioną funkcję. Brak świadomości
powstania szkody lub przeświadczenie że do niej nie dojdzie nie jest podstawą
do uwolnienia się od odpowiedzialności.
Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje szkód związanych bezpośrednio lub
pośrednio z:
1.

2.

3)

4)
5)

6)
7)

uchybieniami, o których popełnieniu Ubezpieczający lub
Ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć w chwili zawierania
umowy ubezpieczenia,
uzyskaniem korzyści majątkowej przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, do uzyskania której nie posiadał on tytułu prawnego,
w szczególności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wykorzystał w
tym celu informacje nie przeznaczone do publicznej wiadomości,
wszelkimi czynnościami prawnymi dotyczącymi akcji lub innych
papierów wartościowych firm notowanych na innych Giełdach
Papierów Wartościowych niż Giełda Papierów Wartościowych
Warszawie,
utratą dokumentów, gotówki lub papierów wartościowych,
uchybieniami dotyczącymi wyboru, treści, zawarcia lub kontynuacji
jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia na rzecz Koła albo jej członków, w
tym programu ubezpieczeń na życie lub emerytalnych, włącznie z
pracowniczymi funduszami emerytalnymi,
postępowaniem sądowym lub pozasądowym będącym w toku lub
zakończonym w dacie początkowej,
szkodami wyrządzonymi przez rzeczy, prace lub usługi wprowadzone

do obrotu przez Koło,
emisją, wyciekiem lub inną formą przedostania się do powietrza,
wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, niezależnie od faktu, czy w
ich następstwie doszło do skażenia lub zanieczyszczenia środowiska,
9)
ponoszeniem jakichkolwiek kosztów, powstałych w związku z
koniecznością wycofania wadliwego produktu z rynku,
10) czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
11) naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych,
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek
umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do
zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia
rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania,
2) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i
elektromagnetycznego,
3) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym,
wojną domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami,
lokautami i niepokojami społecznymi oraz aktami terroryzmu i
sabotażu.
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje grzywien sądowych i
administracyjnych, kar umownych lub innych kar nałożonych na Członka
zarządu Koła, a także odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na
Członka zarządu Koła .
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń przypisywanych
jakiemukolwiek uchybieniu dokonanemu w ramach innej działalności niż
pełnienie funkcji we władzach lub jako Członek Koła Łowieckiego.
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wzajemnych pomiędzy
Członkami Koła łowieckiego.
8)

Ograniczenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

Udział własny Ubezpieczonego w
szkodzie/franszyza redukcyjna

Czasowy zakres pokrycia

Jaka jest górna granica

W odniesieniu do odpowiedzialności Ubezpieczonych z tytułu szkód w
uprawach i płodach rolnych, w zależności od wyboru sumy gwarancyjnej
wprowadzony zostaje podlimit (ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela
w ramach sumy gwarancyjnej) w wysokości 150.000,-zł lub 300.000,-zł. W
przypadku odpowiedzialności solidarnej górną granicę odpowiedzialności
stanowi suma 800.000,-zł
Udział własny w szkodzie uzależniony jest od wyboru sumy gwarancyjnej i
wynosi 5% nie mniej niż 500,-zł lub 5% nie mniej niż 1.000,- w każdej szkodzie.
Jest to kwota pomniejszająca wysokość wypłaconego odszkodowania do której
zapłaty zobowiązany jest sam Ubezpieczony.
Ubezpieczeniem są objęte roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia z
uchybień powstałych w okresie ubezpieczenia oraz przy kontynuacji
ubezpieczenia przy zachowaniu ciągłości, z poprzednich okresów objętych
ubezpieczeniem.
Wszystkie roszczenia wynikające z tego samego uchybienia uważa się za jedno
roszczenie i przyjmuje się, że zostały zgłoszone w chwili zgłoszenia pierwszego
roszczenia,
W przypadku nie przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z powodu
zaprzestania pełnienia funkcji , ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także
szkody zgłoszone Ubezpieczycielowi na piśmie w okresie 36 miesięcy
bezpośrednio następujących po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod
warunkiem że roszczenie wynika z uchybień popełnionych w okresie
ubezpieczenia.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich

odpowiedzialności Ubezpieczyciela?

Ubezpieczonych jest suma gwarancyjna wybrana przez Koło Łowieckie. Suma
gwarancyjna stanowi też górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do
jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Każdorazowa wypłata
odszkodowania pomniejsza jej wysokość aż do całkowitego jej wyczerpania.

Czy można odstąpić od umowy
ubezpieczenia?
Jaki jest okres obowiązywania umowy
ubezpieczenia?

Tak, w terminie 7 dni od jej zawarcia

Jaki jest okres ochrony
ubezpieczeniowej?

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od daty wskazanej na polisie
pod warunkiem opłacenia składki i trwa 12 miesięcy.

Jaka jest wysokość składki?

Składka roczna uzależniona jest od wybranego wariantu sumy gwarancyjnej
.Wysokość sumy gwarancyjnej i składki ubezpieczeniowej jest wskazana w
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Czy w związku z zawarta umową
można złożyć reklamację?

Umowa zawarta jest na okres na okres 12 miesięcy z automatycznym
przedłużeniem na kolejne 12-sto miesięczne okresy pod warunkiem braku
wypowiedzenia nie później niż miesiąc od daty końca okresu ubezpieczenia.

Tak.
1.


2.

Reklamację można złożyć:
 w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Wiener TU
S.A. Vienna Insurance Group. lub osobiście;
 w formie elektronicznej (formularz na stronie internetowej
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego
zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.
3.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie
sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej
terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej lub za
pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie
przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group odpowiedzi na reklamację
pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.
5.
Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z
wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.
6.
Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku
Finansowym albo Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, w
trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów.
7.
Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich
roszczeń przed sądem. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
8. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group podlega nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego.
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