
Szczególne Warunki do OWU Globtroter do oferty dla Wędkarzy

§ 6.2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W odniesieniu do każdej SZKODY NA OSOBIE lub SZKODY NA RZECZY 
wprowadza się FRANSZYZĘ REDUKCYJNĄ w wysokości 600 PLN, 
z zastrzeżeniem §6.2 ust. 5. 

Dodanie § 6.2 ust. 5:

W odniesieniu do każdej SZKODY NA OSOBIE lub SZKODY NA RZECZY 
spowodowanej przez URZĄDZENIE PŁYWAJĄCE wprowadza się FRANSZYZĘ 
REDUKCYJNĄ w wysokości 250 PLN oraz limit odpowiedzialności 2000 PLN. 
UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność tylko jeżeli sprawca posiadał 
wymagane do sterowania URZĄDZENIEM PŁYWAJĄCYM uprawnienia, 
a URZĄDZENIE PŁYWAJĄCE spełniało warunki techniczne wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa.

Dodanie § 6.2 ust. 6:

W odniesieniu do każdej SZKODY NA OSOBIE lub SZKODY NA RZECZY 
wyrządzonych przez UBEZPIECZONEGO posługującego się SPRZĘTEM 
SPORTOWYYM wymienionym w §7 ust. 4 pkt. 9 wprowadza się FRANSZYZĘ 
REDUKCYJNĄ oraz limit odpowiedzialności wynosi 1000 PLN.

§6.1 ust. 7 URZĄDZENIE PŁYWAJĄCE – napędzana silnikiem, siłą wiatru 
lub mechanicznie jednostka pływająca (łódź żaglowa, łódź motorowa, 
ponton, kajak) spełniająca określone przepisami prawa wymogi, 
służąca do poruszania się po zbiornikach wodnych, prowadzona 
przez UBEZPIECZONEGO, posiadającego wymagane przepisami prawa 
kwalifikacje.

§ 2.3 ust. 2 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

Zdarzeń związanych bezpośrednio z działaniem UBEZPIECZONEGO 
pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych 
lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii;

Dodanie § 2.2 ust. 4:

W razie zaistnienia WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO w wyniku zdarzeń 
bezpośrednio związanych z DZIAŁANIEM UBEZPIECZONEGO POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU limit świadczenia wynosi 2500 PLN.

Dodanie § 2.2 ust. 5:

W razie zaistnienia WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO, o którym mowa 
w §2.2 ust. 4, stosuje się FRANSZYZĘ REDUKCYJNĄ, wynoszącą 300 PLN.

Dodanie § 7.1 ust. 4 pkt. 9:

Specjalistyczny sprzęt do uprawiania wędkarstwa, tj. wędka, żyłka, 
spławik, kołowrotek, echosonda.

§ 7.5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustalając wysokość odszkodowania, ALLIANZ stosuje ceny rynkowe towarów 
obowiązujące w dniu zaistnienia WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO 
z uwzględnieniem STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO. W razie częściowego 
zniszczenia BAGAŻU PODRÓŻNEGO, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
lub SPRZĘTU SPORTOWEGO, a także odnalezienia skradzionego lub 
zagubionego BAGAŻU PODRÓŻNEGO, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
lub SPRZĘTU SPORTOWEGO nieodebranego przez UBEZPIECZONEGO 
stosuje się FRANSZYZĘ REDUKCYJNĄ w wysokości 100 PLN. W razie 
zaistnienia WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO w odniesieniu do SPRZĘTU 
SPORTOWEGO opisanego w §7.1 ust. 4 pkt. 9 stosuje się FRANSZYZĘ 
REDUKCYJNĄ w wysokości 50 PLN.


