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Polski Związek Pszczelarski
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

Dotyczy: ubezpieczenia OC pszczelarzy będących członkami PZP w roku 2020
W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego, proponujemy zawarcie polisy na
okres 2020/2021 na poniższych warunkach:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
- ubezpieczający:
- ubezpieczeni:
- zakres ubezpieczenia:
- suma ubezpieczenia:

- franszyza redukcyjna:
- składka:

Polski Związek Pszczelarski w Warszawie,
pszczelarze zrzeszeni w PZP (załączona lista imienna)
odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem pasiek
pszczelich i hodowlą pszczół na terenie RP,
15.000,00 PLN
na jeden wypadek ubezpieczeniowy
30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza)
wykupiona.
6,00 PLN od każdej pasieki. Za pasiekę uważa się taką, która
gromadzi do 50 rodzin pszczelich, w przypadku większej
liczebności pasieki liczona jest dodatkowa składka od każdej
nowej pasieki powyżej 50 rodzin pszczelich.

Warunki szczególne:
Do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej TUiR Warta S.A.
obowiązujących od dnia 01-03-2016r. dołącza się warunki szczególne:
1) Skreśla się § 3 ust. 1 i dodaje warunki szczególne:
TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej pszczelarzom zrzeszonym w PZP,
gdy w wyniku użądlenia przez pszczoły, będące własnością pszczelarza, Ubezpieczający
obowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody poniesionej przez
osobę trzecią wskutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
albo zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
2) Skreśla się § 12 ust. 2 pkt. 3 i dodaje warunki szczególne:
W razie zgłoszenia do Ubezpieczającego roszczenia o odszkodowanie, Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, powiadomić TUiR
WARTA S.A. o zgłoszeniu do niego roszczenia odszkodowawczego, załączając
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wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody,
wraz z oświadczeniem, że sprawcami szkody są należące do Ubezpieczonego pszczoły.
3) TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody będące typowym następstwem
użądlenia przez pszczoły, nie wymagające pomocy lekarskiej (w odniesieniu do ludzi)
lub weterynaryjnej (w odniesieniu do zwierząt).
4) Niezależnie od postanowień OWU zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom bliskim
Termin ważności oferty: 30 dni
Postanowienia dodatkowe:
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapoznania Ubezpieczonych z treścią niniejszej
oferty oraz OWU przed ich przystąpieniem do Ubezpieczenia.
Załączniki do oferty:
1. OWU Odpowiedzialności Cywilnej TUiR Warta S.A. obowiązujące od dnia 01-03-2016r.
2. Informacja dotycząca przetwarzania przez TUiR Warta danych osobowych
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

W wyrazami szacunku
Łukasz Jurczak
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