
POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH W\rPADKÓW.,
PzU sPoRT
umowa zbiorowa bezimienna
Nr 1011315570

Ę Ołres ubezpieczenia: od 01.01.2017 r. do 3L.1.2.2OL7 r.

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO - W KATOWICACH
Adres siedziby: WALEREGo wnósrEwsrIrco 35, 40-274 KAToWICE
E-mail: Klient odmówił T

liczba dni: 365

REGoN: 272789650

klient odmówił

tr osoba do kontaktu
IWONA GALUS

Zakres ubezpieczenia

podstawowe świadczenia

. świadczenie z Ętułu i tMałego uszczerbku na zdrowiu

. asslstance zakres podstawowy

. następstwa zawału serca lub krwotoku

Telefon: 322038112

Czas ochronyl Ograniczony + droga suma ubezpieczenia

10 000 złWariant 1

Numer do zapłaĘ składki
84 1020 1026 2881 0110 0581 1ff1
W Mule pźelewu prosimy wpisać: Nr 1011315570

!! Liczba osób ubezpieczonych W grupie: 40000

Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubąpieeenia mają zastosowanie ogólne Warunkj ubgpiruenia PzU

NNW, ustalone uchwałą zanądu Pzu sAil uzl423|2016 z dnia 2Ą październ|ka
2016 r., które otrżymałem/am przed zawarciem umowy ubapieczenia.

postanowienia dodatkowe
1. odpowiedzialnokią PZU s.A. objęte zostaną Wypadki jakie mogą Wydarzyć się

ubgpieaonemu, §. członkowi Polskiąo związku Wędkarskiąo (alonkostwo ,a tym
$mym faK prżynależności do Ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie Ważnej
w dniu wypadku legitymacji członka Polskiego Związku Wędka§kiego);
- pod@s uprawiania dyscypliny sportu - Wędkarstwa,

- W czasie Wykonywania eynności żWiązanych z ucestnjctwem W imprezach
wędkarskich,

- W easie zebrań, odpraw oraz Wykonywania czynności zleconych przg Władze
Polskiego ZwiąZku Wędkarskiego,

- w drodze do miejsc Wędkarskich, imprez spońowych,
- W drodze powrotnej do domu z miejs wędkaEkich, impre spońowych.

odpowiedzialnością objęte Ę róWnież Wypadki będące następstwem zawału s€rca i

udaru mózgu podcas wędkowania, W drodze do/i z miejsc Wędkarskich imprą
sportowych, a dla atonków Zaządu - podczas posiedz€ń i_Wykonywania innych

c:ynności statutowych oraz w drodze do/i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania

innych aynności staMowych.
2. Ubepieczeniem NNW zostało objętych 40000 osób.

1. ośWiadczam, że prżed zawarciem umowy ubąpieaenia otnymałem/am ogóIne
warunki ubezpicenia PZU NNW.

lub odmienne
P6tanowienia dodatkowe do umwY/ów ub€zpieeenia stwie;dzonyó
niniejsą PoliĘ
W umowie Ubezpieczenia zawartej na cudzy nchunek Ubezpieczający zobowiązany jeś
dorę€zyć Ubapitrzonemu oWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubgpieaenia,
na piśmie lub za zgodą UbepiecżonĘo na innym tMałym nośniku. W prżypadku

umowy ubapieaenia, W Kórej okres ochrony ubepieeniowej rozpoczyna się ńźniej
niż w dniu zawarcia umowy ubgpiecenia, oWU powinny być doręczone

Ubezpieonemu przed objęciem 9o chroną Ubepieczeniową. Przekazanie oWU na

truałym nośniku, Wymaga upEedniej zgody ubezpieeonego. Na źądanie PzU sA
Ubezóieaający zobowiąŻany jest puedstawić dowód Wykonania tej powinności,

potwierdzam dane kontaktowć
OKRĘG PO§KIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO - W KATOWICACH
E-mail: K|ient odmówił
Telefon: klient odmówił

Data żawarcia umowy: 16.12.2016 r.

l oKRĘG Po§KIEGo ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGo - W | | |lxnrciwIcncn 
I

Ubezpieczający Podpis Ubepieczającego

8o1 1o2 102 Iub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub Wypadku (in case of accident)

DSP/ P/ 1 0 1 1 3 1 5 57 0 l L222 l pc I 10000007 7 07 4 L4Ą l BE20

powszechny zakład Ubezpieczeń spółka Akcyjna, 5ąd Rejonowy dla m.st, Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,

kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony W całości, al. Jana PaWła II 24, oo-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

ID;dsp_rolicy_nnvv41_oool2016-!2-!6 12:00:09/proddppu04-24220963.3lF1LE
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ośwrnoczENlA Do pousy UBEzpIEczENIA NAsTĘpsTW
nrrszczęśLlwycH vwpłorów pzu spoRT
umowa zbiorowa bezimienna
Nr l0l1315570

fiOnes uUezpleczenia: od 01.01,2017 l. do3L.L2.2OL7 r. liczba dni: 365

Ubezpieczający: OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO - W KATOWICACH
Adres siedziby: WALEREGo WRoBLEWsKtEGo 35, 40-274 KAToWICE
E-mail: Klient odmóWił Telefon: K|ient odmówił

REGON:272789650

E Składka łączna: 51 2O0,01 zł
Sposób płatności: Pzelew

E oświadczenia
1. ośWiadaam, że przed awarciem umowy ubózpiecżenia otrzymałem/am ogólne

warunki ubezpieczenia PzU NNW,

postanowienia dodatkowe Iub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubepieeenia stwierdzonych
niniejgą PoliĘ
W umowie ubezpieczenia zawańej na cudzy rachunek Ubepieaający zobowiązany jeś
doręczyć Ubepieczonemu oWU, które mają zaśosowanie do tej umowy ubgpieaenia,
na piśmie lub za zgodą Ubepieonąo na innym tmalym nośniku. W przypadku

umowy ubgpieoenia, W której okres trhrony Ubezpieczeniowej rozpoczyna się Ńźniej
niż W dniu Zawarcia umowy ubapi€enia, oWU powinny być doręcone
Ubezpieonemu przed objęciem 9o &hroną ubepi€eniową, PEekazanie oWlJ na

truałym nośniku, Wymaga upEedniej zgody Ubezpieaonego. Na żądanie PZU sA
Ubezpieczający zobowiąZany jest pźedStawić dowód wykonania tej powinnoki,

? eu LozLozlub (or) +4822 566 55 55 pzu.pl

\ w pzvnadku awarii lub wypadku (in case of accident)

potwi€rdzam dane kontaktowe
OKRĘG PO§KIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO _ W KATOWICACH
E-mail: Klient odmóWił
Telefon: klient odmówił

Data zawarcia umowy: 16.12.2016 r.

, oKRĘG Po§KIEGo zWIĄzKU WĘDKARSKIEGo - W ,

|rłrowIclctt I

Ubgpieaający Podpis ubezpieającego

DS P/P/ 1 0 1 1 3 1 5 57 0 l Lż22 l pc: I0O00O077 07 4 14 4 l BE20

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana PaWła II 24, 00-133

XI] Wydział Gospodarczy, KRS 9831 NIP 526-025-10-49,
Warszawa. pzu.p|, infolinia: 801 102 102
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Społka Akryjna

oDDzIAŁ w KAToWIcAcłt
OBSZAR SPRZEDAł ŚlĄSX PO

soWiŃSKIEGo 46
4o-018KATOW]CF CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA

Wvstawionv na podstawie ubezpieczenia Nastepstw Nieszcześliwvch Wvpadków nr 1011315570

Ubezpieczający: oKRĘG PoLsKlEGo zWlĄzKU WĘDKARSKIEGo - W KAToWlcAcH
40 -214 Katowice, ul. Walerego Wróblewskiego 35

Ubezpieczony: Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego

Okres ubezpieczenia: 01.01.2017 r. - 31.12.2O17 r.

Zakres ubezpieczenia : Świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Ryzyka dodatkowe : Następstwa zawału serca i tnłałego uszczerbku na zdrowiu

Assistance - zakres podstawowy

Suma ubezpieczenia : 10 000 zł

Wariant: l

Warunki ubezpieczenia:
Podstawa zawarcia umow ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU, ustalone uchwałą Zarządu PZU
S.A nr UZ423|2O16 z dnia 24 pażdziernika 2016r.
postanowienia dodatkowe:

Odpowiedzialnością PZU S,A, objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj.

członkowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach (członkostwo, a tym samym fakt
przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie waźnej w dniu wypadku legitymacji
członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

- podczas uprawiania dyscypliny sportu - wędkarstwa,
- w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich,

- w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze Polskiego Związku
Wędkarskiego,

- w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,
- w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez spońowych.

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas
wędkowania, w drodze doli z miejsc wędkarskich imprez spońowych, a dla członkow Zarządu - podczas
posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze doli z posiedzeń bądź miejsc
wykonywania i nnych czynności statutowych.
Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 40 000 osób

Certyfikat jest ważny pod warunkiem opłacenia składki w terminie wyznaczonym w polisie.

Katowice, dnia 16,'1 2,2016 r,

data, pieczęó żtr) S,A. ipodpisy


