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Ubezpieczenie koni

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Concordia Ubezpieczenie Zwierząt
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej
„OWU” mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych przez Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych, jako „Ubezpieczyciela”,
a Ubezpieczającymi.
2.	Umowa ubezpieczenia zwana dalej umową zawierana
jest w oparciu o dokument ubezpieczenia zwany dalej
„polisą”, postanowienia OWU oraz obowiązujące przepisy
prawa.
3.	Umowa może zostać zawarta na warunkach odbiegających
od OWU pod warunkiem zachowania formy pisemnej.
4. Użyte w niniejszych OWU wyrażenia i zwroty należy
rozumieć w taki sposób, w jaki są one definiowane
w niniejszych OWU.
5. Postanowienia Rozdziału I OWU mają zastosowanie
do wszystkich ubezpieczeń, których dotyczy umowa.
W kolejnych rozdziałach OWU regulują kwestie związane
z danym rodzajem ubezpieczenia i mogą zawierać
postanowienia szczególne, mające pierwszeństwo
stosowania przed postanowieniami Rozdziału I.
6. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące
przepisy prawa.
§2
Definicje
Terminom użytym w niniejszych OWU nadaje się następujące
znaczenie:
1) ataksja – czyli niezborność ruchowa, jest to objaw choroby
wyrażający się różnego stopnia zaburzeniami koordynacji
ruchu;
2) blokada gospodarstwa – okres czasu, podczas którego
gospodarstwo znajduje się w ognisku choroby, obszarze
zagrożonym, zapowietrzonym bądź buforowym i podlega
ograniczeniom w szczególności zakazom handlu, a także
zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym
przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3) choroba – stan zdrowia zwierzęcia odbiegający od normy,
spowodowany procesem chorobowym, mogący zagrażać
życiu lub wartości użytkowej;
4) choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania
– choroba, która w dniu powstania szkody wyszczególniona
jest w załączniku do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ochroną
ubezpieczeniową objęte są choroby wymienione w § 2
niniejszych OWU;
5) choroby zakaźne zwierząt – wywołane przez czynniki
zakaźne choroby zwierząt, które ze względu na charakter,
sposób powstawania i szerzenia się stanowią zagrożenie
dla zdrowia zwierząt lub ludzi;
6) chów i hodowla – zapewnienie zwierzętom użytkowym
i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju,
dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech.
Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja,
związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia
– zwykle młodych osobników – do czasu uzyskania przez
nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta
mogą być użytkowane do produkcji, jako surowiec
do produkcji, jako siła robocza lub zwierzęta domowe;
7) chów i hodowla bydła – produkcja bydła na odnowienie
stada, krów mamek i bydła mięsnego;
8) chów i hodowla drobiu rodzicielskiego – produkcja
ptactwa domowego w wieku powyżej 2 tygodni obejmujące
osobniki dorosłe i pisklęta łącznie z brojlerami utrzymywane
w celu uzyskania produkcji mięsa lub jaj wylęgowych;
9) chów i hodowla drobiu rzeźnego – produkcja ptactwa
domowego z gatunku Gallus domesticus (kura domowa)
w wieku powyżej 2 tygodni przeznaczone do szybkiego,
intensywnego tuczu i uboju, trwającego zwykle 6-8
tygodni;
10) chów i hodowla gęsi rzeźnych – produkcja ptactwa
domowego z gatunku Anser domesticus (gęś domowa)
w wieku powyżej 2 tygodni przeznaczone do szybkiego,
intensywnego tuczu i uboju;
11) chów i hodowla kaczek mięsnych – produkcja ptactwa
domowego z gatunków: Anas platyrchynchos i Cairina
moschata (kaczkowate) w wieku powyżej 2 tygodni
przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu
i uboju;
12) chów i hodowla młodych knurów – produkcja młodych
samców świni wyselekcjonowanych i przeznaczonych
do hodowli w wieku 4-8 miesięcy;
13) chów i hodowla młodych loch – produkcja młodych
samic świni, które nie wydały jeszcze potomstwa;
14) czynności zootechniczne – podawanie zwierzęciu
gospodarskiemu lub zwierzęciu dzikiemu utrzymywanemu
przez człowieka jak zwierzę gospodarskie – każdej
substancji dozwolonej w celu synchronizowania rui
oraz przygotowywania dawców i biorców zarodków
do implantacji, po zbadaniu zwierzęcia przez lekarza
weterynarii i na jego odpowiedzialność;
15) drób – kurczęta rzeźne, kury nioski, kaczki mięsne, gęsi
utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa
lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa
łownego;

16) dychawica świszcząca – przewlekłe schorzenie, porażenie
(z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego
wstecznego (nervus laryngeus recurrens);
17) gatunek wrażliwy – gatunek zwierzęcia, u którego zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną może wystąpić określony
rodzaj choroby zakaźnej zwierząt;
18) gospodarstwo – obiekty budowlane, przestrzenie wolne lub
inne miejsca, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie;
19) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek
lodu;
20) headshaking – kiwanie (trząsanie) głową, powstaje
w wyniku urazu nerwu twarzoczaszki. Charakterystycznymi
objawami headshaking jest nagłe „nietypowe” rzucanie
głową w różnych kierunkach (w dół, w górę, na boki),
szarpanie głową bez powodu (bardzo gwałtowne i krótkie,
powtarzające się częściej lub rzadziej, również seryjnie),
podrzucanie wargami, ciągłe parskanie, chowanie głowy
oraz ocieranie nosa o przednie nogi, ziemię czy inne
przedmioty;
21) huragan – działanie wiatru prędkości nie mniejszej niż
17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMiGW); przy braku możliwości
uzyskania opinii IMiGW stwierdza się fakt wystąpienia
huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru
szkód w miejscu ubezpieczenia w budynkach i innych
przedmiotach znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie ubezpieczonego mienia;
22) karencja – okres czasu, w którym w przypadku
wystąpienia zdarzenia Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności;
23) karta identyfikacyjna konia – dokument podpisany
przez lekarza weterynarii poświadczający stan zdrowia
konia i kwalifikujący lub nie kwalifikujący konia
do ubezpieczenia;
24) klacz – dorosła zdolna do rozrodu samica konia;
25) klasy rentgenowskie – ocena stanu zdrowia
konia na podstawie zdjęć RTG – według protokołu
Międzynarodowej Komisji Rentgenowskiej, zgodnie
z którym istnieją cztery klasy ze względu na stwierdzone
zmiany:
a)	I – rentgenologicznie bez zmian lub ze zmianami bez
patologicznego znaczenia widzianymi jako warianty
fizjologiczne, ryzyko wystąpienia kulawizny do 3%,
b) II – rentgenologicznie ze zmianami nieznacznie
odbiegającymi od normy, przy których kliniczne objawy
patologiczne są niezwykle rzadko spotykane, ryzyko
wystąpienia kulawizny do 5%,
c)	III – rentgenologicznie ze zmianami poważnie
odbiegającymi od normy, przy których patologiczne
objawy kliniczne są mało prawdopodobne, ryzyko
wystąpienia kulawizny do 20%,
d)	IV – rentgenologicznie ze zmianami poważnie
odbiegającymi od normy, przy których kliniczne objawy
patologiczne są prawdopodobne, ryzyko wystąpienia
kulawizny do 50%;
26) kłusak – koń używany głównie w wyścigach specjalnych
dwukołowych wózków (zwanych sulkami), w których konie
te poruszają się wyłącznie szybkim kłusem;
27) koniowate – wolno żyjące lub udomowione zwierzęta
z gatunków: konie, zebry lub osły oraz potomstwo
pochodzące z krzyżowania tych gatunków;
28) koń biegający po płaskim – koń, który biega w wyścigach
konnych na torze bez przeszkód na odległość co najmniej
1000 m;
29) koń hodowlany – zwierzę gospodarskie, które spełnia
jeden z następujących warunków:
a) zostało wpisane, zarejestrowane lub kwalifikuje się
do wpisu lub rejestracji w księdze hodowlanej lub
rejestrze,
b) jego rodzice i dziadkowie zostali wpisani do księgi
hodowlanej lub zarejestrowani w tej księdze lub
rejestrze tej samej rasy lub ras, lub linii hodowlanej,
c) jego wykorzystanie jest przewidziane w programie
hodowlanym prowadzonym dla danej księgi hodowlanej
lub rejestru;
30) koń skaczący przez przeszkody – koń, który biega
w wyścigach konnych na torze z przeszkodami naturalnymi
lub sztucznymi na odległości od 2400 m do 4000 m;
31) krowa mamka – krowa należąca do rasy mięsnej
lub urodzonej z krzyżówki z rasą mięsną, ze stada
utrzymywanego w celu wychowu cieląt;
32) krowa mleczna – krowa należąca do rasy mlecznej lub
urodzonej z krzyżówki z rasą mleczną, po pierwszym
ocieleniu, utrzymywana w celu produkcji mleka;
33) kwarantanna – odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji
lub badania, które ma na celu wykluczenie możliwości
przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaźnej
zwierząt;
34) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas
śniegu, lodu, skał kamieni, ze stoków górskich;
35) lekarz weterynarii – osoba, która ukończyła 5,5 letnie
studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej
i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane
przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, posiadająca
kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt;
36) łykawość – wada koni polegająca na nawykowym
odciąganiu w dół krtani i wpuszczaniu przy tym powietrza
do przełyku;
37) maksymalny okres odszkodowawczy – w ubezpieczeniu
produkcji zwierzęcej od utraty zysku, ustalony przez
Ubezpieczyciela maksymalny okres, rozpoczynający

się w dniu powstania szkody, w którym Ubezpieczyciel
może ponosić odpowiedzialność za ujemne skutki, jakie
zdarzenie wywierać będzie dla wyników prowadzonej
przez Ubezpieczającego produkcji zwierzęcej;
38) nadwyżka bezpośrednia – zryczałtowana wartość
produkcji z określonej działalności rolniczej (roślinnej
i zwierzęcej) pomniejszona o średnią wartość kosztów
bezpośrednich poniesionych na jej wytworzenie;
39) napór śniegu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub
lodu na budynek powodujące uszkodzenie jego elementów
konstrukcyjnych lub zawalenie się;
40) narowistość – wytworzenie i utrwalenie się złych nawyków
u zwierząt domowych w następstwie różnych schorzeń;
np. niechęć do noszenia siodła, łykawość, tkanie i inne
u koni;
41) obszar buforowy – obszar wokół obszaru zagrożonego,
podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom
lub nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt;
42) obszar zagrożony – obszar wokół obszaru zapowietrzonego,
podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom,
nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
43) obszar zapowietrzony – obszar bezpośrednio
wokół ogniska choroby, podlegający ograniczeniom,
w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli,
podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt;
44) ogier – dorosły, niekastrowany, zdolny do rozrodu samiec
koniowatych;
45) ognisko choroby – gospodarstwo lub inne miejsce,
w którym przebywają zwierzęta, gdzie urzędowy lekarz
weterynarii stwierdził jeden lub więcej przypadków choroby
zakaźnej zwierząt;
46) okres odszkodowawczy – okres, w którym Ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność za ujemne skutki zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową, który rozpoczyna się
w dniu powstania szkody i trwa tak długo, jak zdarzenie
wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne
skutki dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej
Ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż maksymalny okres
odszkodowawczy;
47) operacja – w ubezpieczeniu koni operacja chirurgiczna
w pełnej narkozie w klinice weterynaryjnej;
48) osteochondroza - jest zaburzeniem różnicowania się
komórek rosnących chrząstek, w wyniku której dochodzi
do nieprawidłowego śródchrzęstnego kostnienia i/lub
do ciągłej hipertrofii (rozrostu) chrząstki, a następnie do
martwicy zmienionej chrząstki;
49) osunięcie się ziemi – nie spowodowany działalnością
ludzką ruch ziemi na stokach;
50) paszport konia – książeczka zawierająca informację
o kolejnych właścicielach konia, nazwie i numerze
przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu,
jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem
pokrycia klaczy;
51) produkcja mleka krowiego – produkcja (udój) mleka
(w litrach) uzyskana w okresie sprawozdawczym (rocznie)
od krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie
rolnym;
52) produkcja jaj konsumpcyjnych – produkcja jaj
kurzych, przeznaczonych do spożycia lub do dalszego
przetwórstwa, uzyskanych w okresie sprawozdawczym
od kur niosek utrzymywanych w gospodarstwie rolnym
(w sztukach/tysiącach sztuk);
53) produkcja jaj wylęgowych – produkcja jaj drobiu
przeznaczonych do produkcji piskląt według gatunku,
kategorii i rodzaju, uzyskanych w okresie sprawozdawczym
od kur niosek utrzymywanych w gospodarstwie rolnym
(w sztukach/tysiącach sztuk);
54) produkcja prosiąt – produkcja zwierząt z gatunku Sus
scrofa domestica (świnia) o wadze żywej do 25 kg;
55) produkcja tuczników w cyklu otwartym – chów i hodowla
z przeznaczeniem do uboju tuczników. Cykl, gdzie w okresie
chowu zapełnione są wszystkie stanowiska prosiętami
w wieku 6-8 tygodni. Tucz odbywa się do uzyskania wagi
ubojowej. Ponowne zapełnienie stanowisk chlewni odbywa
się dopiero po oddaniu ostatniego zwierzęcia do uboju;
56) produkcja tuczników w cyklu zamkniętym – chów
i hodowla z przeznaczeniem do uboju tuczników. Cykl,
gdzie okres chowu obejmuje wstawienie prosiaka w wieku
6-8 tygodni i tucz do uzyskania wagi ubojowej. Kojce
i boksy zwolnione przez świnie, które osiągnęły już wagę
ubojową, uzupełniane są nowymi prosiętami;
57) produkcja drobiu w cyklu otwartym – produkcja
obejmująca fazy życia od pisklaka do brojlera (w zależności
od fazy chowu). Obrót stadem rozpoczyna się od momentu
zakupu piskląt, przechodzi przez kolejne momenty
rozwoju – wyznaczające granice faz chowu – do momentu
zamykającego obrót stadem – to jest uzyskania
brojlerów;
58) produkcja drobiu w cyklu zamkniętym – produkcja drobiu
w cyklu, gdzie chów obejmuje wszystkie fazy życia zwierząt.
W tym cyklu produkcyjnym produkcja obejmuje stado
podstawowe, składające się z drobiu reprodukcyjnego oraz
stada obrotowego, składającego się z drobiu w różnych
fazach chowu;
59) przerwa w produkcji – całkowite zniszczenie budynku
służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku
produkcji zwierzęcej bądź brak możliwości prowadzenia
w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji
zwierzęcej;
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60) roczna produkcja zwierzęca – ilość wyprodukowanych
produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, jaj) lub
maksymalna obsada zwierząt w ciągu roku;
61) ubój z konieczności – ubój przeprowadzony na pisemne
polecenie lekarza weterynarii, gdy:
a) nie było szans na wyleczenie zwierzęcia i istniało
uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia,
b) w następstwie wypadku lub choroby koniecznie było
skrócenie cierpień zwierzęcia,
62) stado – zwierzę albo zwierzęta tego samego gatunku
przebywające na terenie tego samego gospodarstwa
i mające ten sam status epizootyczny, przy czym
w przypadku drobiu są to zwierzęta przebywające w tym
samym pomieszczeniu lub ogrodzonym miejscu;
63) świadectwo zdrowia – dokument wydany przez
urzędowego lekarza weterynarii, w rozumieniu przepisów
o Inspekcji Weterynaryjnej, poświadczający stan zdrowia
zwierzęcia lub zwierząt oraz stan zdrowotny stada,
z którego zwierzęta pochodzą, albo jakość zdrowotną
produktu pochodzenia zwierzęcego;
64) tkanie – wada konia polegająca na bujaniu się rytmicznie
konia, przenoszą ciężar przodu z nogi na nogę. Tkanie
jest zachowaniem spotykanym najczęściej u zwierząt
zamkniętych w niewoli czy też pozbawionych przez dłuższy
czas towarzystwa;
65) trwała utrata zdolności użytkowej – jest to utrata zdolności
do ujeżdżania, jazdy lub głównego sposobu użytkowania
konia, który został określony w umowie ubezpieczenia;
66) trwała utarta zdolności rozpłodowej – jest to trwała
utrata do krycia lub zapłodnienia u ogierów, bądź trwała
niepłodność u klaczy;
67) trzęsienie ziemi – nie wywołane przez działalność
człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu
ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu;
68) uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie
elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie;
69) urzędowy lekarz weterynarii – to lekarz weterynarii,
o którym mowa w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej,
albo lekarz weterynarii wyznaczonego przez organ centralny
lub inny organ upoważniony przez organ centralny innego
niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej albo państwa trzeciego;
70) waga ubojowa – jest to zakres wagi zwierzęcia, poniżej
lub powyżej której sprzedaż zwierzęcia na cele ubojowe
jest ekonomicznie nieopłacalna. Dla zwierząt z gatunku
Sus scrofa domestica (świnia) waga ubojowa obejmuje
zakres od 110 kg do 120 kg. Dla drobiu rzeźnego waga
ubojowa jest zależna od gatunku i rasy zwierzęcia;
71) wolne ciało stawowe (chip) – oddzielony fragment
chrzęstno kostny powstały w wyniku zaburzenia rozrostu
chrząstki lub na tle urazowym, który z czasem kostnieje;
72) wypadek zwierzęcia – szkody wywołane nagłą, zewnętrzną
przyczyną w wyniku której ubezpieczone zwierzę padło,
zostało skierowane na ubój z konieczności, zostało poddane
operacji w pełnej narkozie w klinice weterynaryjnej, utraciło
trwale zdolność rozpłodową, utraciło trwale zdolność
użytkową;
73) zawody konne – każde konne współzawodnictwo, łącznie
z różnymi formami wyścigów konnych, sportami konnymi,
wystawami i pokazami;
74) zdarzenie (zdarzenie ubezpieczeniowe) – ilekroć
w niniejszych OWU jest mowa o zdarzeniu (zdarzeniu
ubezpieczeniowym), pojęcie to jest jednoznaczne
z pojęciem „wypadku”, w przepisach art. 805 i następnych
Kodeksu Cywilnego;
a) w ubezpieczeniu produkcji zwierzęcej od utraty
zysku: wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, objętej
zakresem ubezpieczenia, wystąpienie żywiołu, którego
bezpośrednim następstwem było spowodowanie
przerwy w produkcji,
b) w ubezpieczeniu podstawowym koni: śmierć konia,
ubój konia z konieczności, powstanie trwałej utraty
zdolności użytkowej konia, kradzież bądź rabunek
konia. W ubezpieczeniu ryzyk dodatkowych: poddanie
konia operacji, powstanie trwałej utraty zdolności
rozpłodowej konia;
75) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – zgłaszanie,
zapobieganie dalszemu szerzeniu się, wykrywanie, kontrola
i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt, czyszczenie
i odkażanie oraz postępowanie przy ponownym
umieszczaniu zwierząt w gospodarstwie;
76) zwierzęta gospodarskie – rozumie się przez to zwierzęta
gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
77) zwierzęta rzeźne – hodowane, chowane lub utrzymywane
w celu pozyskania mięsa bydło, w tym gatunki Bubalus
bubalis oraz Bison bison, a także świnie, owce, kozy,
zwierzęta jednokopytne, drób, króliki oraz zwierzęta łowne
na fermach, w tym strusie i nutrie;
78) zwierzę chore lub zakażone – zwierzę, u którego za życia
lub po śmierci urzędowy lekarz weterynarii stwierdził
chorobę zakaźną zwierząt;
79) zwierzę podejrzane o chorobę – zwierzę z gatunku
wrażliwego, u którego występują objawy kliniczne lub
zmiany pośmiertne wskazujące na wystąpienie choroby
zakaźnej zwierząt; zwierzę uznaje się za podejrzane
o chorobę także w przypadku, gdy wyniki badań
diagnostycznych są niejednoznaczne;
80) zwierzę podejrzane o zakażenie – zwierzę z gatunku
wrażliwego, które mogło mieć pośredni lub bezpośredni
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kontakt z czynnikiem zakaźnym wywołującym chorobę
zakaźną zwierząt;
81) zwłoki zwierzęce – zwierzęta padłe lub zabite w celu
innym niż spożycie przez ludzi;
82) żywioł – zdarzenie w postaci:, gradu, huraganu, lawiny,
osunięcia ziemi, śniegu, trzęsienia ziemi, uderzenia
pioruna;
83) źrebię – określenie młodego samca i samicy konia
do ukończenia 1. roku życia.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§3
Zawarcie umowy
Umowa zawierana jest w oparciu o wniosek
Ubezpieczającego. Wniosek ten ma formę pisemną
i sporządzany jest na formularzu stosowanym przez
Ubezpieczyciela.
Umowa zawierana jest pod warunkiem zaakceptowania
przez Ubezpieczyciela wniosku Ubezpieczającego.
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do uzależnienia
zawarcia umowy od indywidualnej oceny ryzyka.
Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, w razie wątpliwości
za moment zawarcia umowy uważa się moment, w którym
Ubezpieczający otrzymał od Ubezpieczyciela polisę.
W przypadku gdy umowa ma zostać zawarta na warunkach
odmiennych od OWU dla swej ważności takie odmienne
postanowienia muszą zostać przyjęte za porozumieniem
stron w formie pisemnej, poprzez stosowny zapis w polisie
albo w drodze pisemnego aneksu do umowy.
Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego
na rachunek własny bądź na cudzy rachunek. Niniejsze OWU
określają jakie obowiązki związane z umową spoczywają
na Ubezpieczającym, a jakie na Ubezpieczonym.
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek
obowiązek poinformowania Ubezpieczonego
o treści umowy (w tym postanowieniach niniejszych
OWU) spoczywa na Ubezpieczającym. Jednak jeśli
Ubezpieczony zgłosi Ubezpieczycielowi takie żądanie,
informacja ta zostanie przekazana Ubezpieczonemu
bezpośrednio przez Ubezpieczyciela.

§4
Okres ubezpieczenia
1. Umowę zawiera się na czas określony, na okres wskazany
w polisie (okres ubezpieczenia). W polisie określa się datę
i godzinę, od których rozpoczyna się okres ubezpieczenia.
Jeśli nie wskazano godziny, ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od godziny 0:00, jednak w takim przypadku
okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej
dnia następnego po zawarciu umowy.
2. Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać
wcześniej niż moment zawarcia umowy.
3. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w okresie
ubezpieczenia, jednak w przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy ubezpieczenia wygasa z momentem
rozwiązania umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§5
Rozwiązanie umowy
Jeżeli umowa zawarta została na okres dłuższy niż
sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia
od umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin
ten wynosi 7 dni.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie
z ważnych powodów polegających na tym, że w trakcie
trwania umowy (w tym po zgłoszeniu szkody) okaże się,
że umyślnie naruszono obowiązki informacyjne związane
z zawarciem umowy.
Umowa rozwiązuje się:
1) z dniem, w którym upłynął okres ubezpieczenia,
2) z dniem, w którym Ubezpieczający odstąpił
od umowy,
3) z dniem, w którym Ubezpieczający bądź
Ubezpieczyciel wypowiedział umowę z przyczyn
określonych niniejszymi OWU bądź przepisami
prawa,
4) z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym
miał rozpocząć się okres ubezpieczenia – jeśli
termin płatności składki przypadał przed tym dniem
i nie opłacono składki w terminie,
5) z dniem, w którym bezskutecznie minął dodatkowy
termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela
Ubezpieczającemu do zapłaty raty składki,
6) z dniem wypłaty odszkodowania, którego wysokość
wyczerpuje sumę ubezpieczenia – w zakresie
ubezpieczenia w ramach którego doszło do wyczerpania
sumy ubezpieczenia, w wyniku całkowitej utraty
mienia,
7) w innych przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.
Rozwiązanie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Jeśli umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu
odpowiednią część składki liczonej proporcjonalnie za każdy
dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
Zwrot składki, o którym mowa w ust. 5 nie należy
się jednak jeśli ochrona ubezpieczeniowa została
wykorzystana w całości. Do całkowitego wykorzystania

ochrony ubezpieczeniowej dochodzi gdy wypłacono
odszkodowanie wyczerpujące sumę ubezpieczenia.
WARUNKI UBEZPIECZENIA
§6
Zdarzenie
1. Zdarzeniem jest taka sytuacja, której zajście powoduje
odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela powstaje jeśli zdarzenie ma miejsce
w okresie ubezpieczenia.
2. O ile umowa nie stanowi inaczej ubezpieczenie obejmuje
wyłącznie bezpośrednie skutki zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową, pozostające w normalnym związku
przyczynowym z tymi zdarzeniami.
§7
Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie, interes
majątkowy bądź prawny, życie lub zdrowie, których dotyczy
umowa.
2. OWU określa co jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach
danego ubezpieczenia.
§8
Zakres ubezpieczenia
1. Na podstawie niniejszych OWU, ochrona ubezpieczeniowa
może zostać udzielona w zakresie następujących
ubezpieczeń:
1) ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku –
Rozdział II,
2) ubezpieczenie koni – Rozdział III.
2. Wybrane przez Ubezpieczającego ubezpieczenia oraz
warianty ochrony ubezpieczeniowej oznaczone zostają
w polisie.
3. Terytorialny zakres ochrony wynika z OWU w zakresie
danego ubezpieczenia.
§9
Wspólne wyłączenia odpowiedzialności
1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek
umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego
albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które
ponosi odpowiedzialność.
2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone
są szkody spowodowane przez:
1) sytuacje nadzwyczajne, to jest: działania wojenne,
stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową,
zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, trzęsienia
ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu,
a także konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywanie lub
zarekwirowanie mienia przez władzę,
2) wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub
skażenie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe
oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne.
§ 10
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest określona
w polisie.
2. W każdym z ubezpieczeń, których dotyczy umowa przyjmuje
się odrębną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych
przedmiotów lub zakresów ubezpieczenia.
3. O ile OWU nie stanowią inaczej, suma ubezpieczenia
ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań.
Po całkowitym wyczerpaniu sumy ubezpieczenia
w ramach danego ubezpieczenia umowa w zakresie
tego ubezpieczenia rozwiązuje się.
4. Ubezpieczający, za zgodą Ubezpieczyciela oraz
po opłaceniu dodatkowej składki, może przywrócić
sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości. W takim
przypadku naliczenie składki następuje proporcjonalnie
do długości okresu ubezpieczenia.
§ 11
Składka
1. Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi
należy się składka. Zobowiązanym do zapłaty składki
jest Ubezpieczający.
2. Wysokość składki jest ustalana na podstawie aktualnie
obowiązującej taryfy dla danego ubezpieczenia
z uwzględnieniem zniżek i zwyżek w składce wynikających
z taryfy. Wysokość składki może zostać również ustalona
na podstawie indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez
Ubezpieczyciela.
3. Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach. Ilekroć
w niniejszych OWU jest mowa o składce należy rozumieć
przez to również pierwszą ratę składki.
4. Wysokość składki lub jej rat oraz terminy płatności wynikają
z polisy.
5. Składka powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu
zawarcia umowy, chyba że w polisie Ubezpieczyciel
wskazał późniejszy termin płatności.
6. W przypadku, gdy termin płatności składki przypada
przed początkiem okresu ubezpieczenia, nieopłacenie
składki w terminie powoduje automatyczne rozwiązanie
umowy z upływem dnia poprzedzającego dzień, w który
miał stanowić początek okresu ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Concordia Ubezpieczenie Zwierząt
7. Pozostałe konsekwencje nieopłacenia składki lub jej raty
w terminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W razie rozwiązania umowy na skutek nieopłacenia składki
lub jej raty, wpłacone przez Ubezpieczającego składki
podlegają po rozwiązaniu umowy zwrotowi.
9. Za zapłatę składki lub jej raty uważa się wyłącznie zapłatę
kwoty nie mniejszej niż wynikająca z polisy.
10. W przypadku zapłaty składki przelewem, za dzień zapłaty
uważa się dzień złożenia zlecenia przez Ubezpieczającego
pod warunkiem, że na rachunku bankowym
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
środków.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO,
UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZYCIELA

1.

2.

3.

4.

5.

§ 12
Obowiązki Ubezpieczającego związane
z zawarciem umowy
Ubezpieczający ma obowiązek poinformować
Ubezpieczyciela o wszystkich znanych sobie
okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał
w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy
w innych pismach.
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek
określony w ust. 1 spoczywa zarówno na Ubezpieczającym,
jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli
zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których
Ubezpieczyciel nie wiedział bądź co do których miał
błędne informacje – na skutek naruszenia obowiązku
wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzednim.
Jeśli na skutek naruszenia obowiązków, o których mowa
w ust. 1, naliczono składkę zbyt niską w stosunku do składki,
która powinna zostać naliczona, Ubezpieczyciel:
1) jest uprawniony do zażądania od Ubezpieczającego
dopłaty brakującej części składki albo
2) jeśli Uprawniony do odszkodowania jest jednocześnie
Ubezpieczającym a zdarzenie już zaszło
– potrąci brakującą część składki z wypłacanego
odszkodowania.
Jeśli do naruszenia obowiązków wskazanych w ust.
1 doszło umyślnie – w celu zapłaty składki niższej niż
składka, która powinna zostać naliczona, Ubezpieczyciel
może obniżyć odszkodowanie w takim stosunku w jakim
faktycznie naliczona składka pozostaje do składki, która
powinna zostać naliczona, gdyby Ubezpieczający podał
informacje zgodne z prawdą.

§ 13
Obowiązek informowania o zmianach okoliczności
w czasie trwania umowy
1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony mają obowiązek
informowania Ubezpieczyciela o zmianach wszelkich
okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał
w formularzu wniosku albo w innych pismach przed
zawarciem umowy.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli
zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których
Ubezpieczyciel nie wiedział bądź co do których miał
błędne informacje – na skutek naruszenia obowiązku
wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzednim.
§ 14
Przeciwdziałanie szkodzie i ratowanie
przedmiotu ubezpieczenia
1. W przypadku uzyskania informacji o zajściu zdarzenia, które
może powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela,
Ubezpieczony powinien użyć wszelkich dostępnych
środków w celu:
1) zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu
ubezpieczenia przed szkodą,
2) jeśli szkoda już wystąpiła:
a) odwrócenia szkody,
b) zmniejszenia rozmiarów szkody lub
c) zapobieżenia jej powiększeniu.
2. O ile to możliwe, Ubezpieczony powinien także podjąć
wszelkie kroki zabezpieczające możliwość dochodzenia
przez Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał obowiązków, o których mowa w ust.
1 lub 2, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką
szkodę lub jej część, która jest związana z niewykonaniem
tych obowiązków. W przypadku gdy odszkodowanie
zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać
się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego
odpowiedniej części (w takim zakresie w jakim istnieje
związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewykonaniem
obowiązków Ubezpieczonego).

§ 15
Postępowanie w razie zajścia zdarzenia
1. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczony powinien
podjąć działania przewidziane w OWU dla danego rodzaju
ubezpieczenia.
2. Jeśli Ubezpieczony nie wykona obowiązków wskazanych
w ust. 1 (nawet w sposób niezawiniony) i na skutek tego
niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie
okoliczności lub skutków zdarzenia – Ubezpieczyciel
nie wypłaci odszkodowania bądź jego części –
proporcjonalnie do zakresu w jakim brak możliwości
ustalenia okoliczności lub skutków zdarzenia. Jednak
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku,
gdy poszkodowany udowodni zasadność i wysokość
dochodzonego roszczenia.
3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków, o których
mowa w ust. 1 czego skutkiem jest:
1) brak możliwości odwrócenia szkody,
2) powiększenie szkody lub
3) brak możliwości skutecznego dochodzenia przez
Ubezpieczyciela roszczeń regresowych,
	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką
szkodę lub jej część, która jest związana z niewykonaniem
tych obowiązków. W przypadku gdy odszkodowanie
zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać
się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź
jego odpowiedniej części (w takim zakresie w jakim
istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą bądź
brakiem możliwości dochodzenia roszczeń regresowych
przez Ubezpieczyciela a niewykonaniem obowiązków
Ubezpieczonego).
§ 16
Obowiązki Ubezpieczyciela
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy,
na Ubezpieczycielu spoczywają również następujące
obowiązki:
1) terminowo oraz z należytą starannością wykonywać
zobowiązania przewidziane umową ubezpieczenia,
2) przyjmować oświadczenia kierowane ze strony
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i innych osób
uprawnionych,
3) informować osoby uprawnione do otrzymania
odszkodowania o wszelkich dokumentach niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiaru
szkody,
4) zawiadamiać osoby uprawnione do odszkodowania
o przyczynach niezaspokojenia ich roszczeń w części
lub całości.
LIKWIDACJA SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 17
Sposób ustalania wysokości szkody
W razie zajścia zdarzenia, wysokość szkody w przedmiocie
ubezpieczenia ustala się według zasad przewidzianych w OWU
dla danego rodzaju ubezpieczenia.
§ 18
Odszkodowanie
1. O ile postanowienia OWU dotyczące danego ubezpieczenia
nie stanowią inaczej, świadczenie ubezpieczeniowe polega
na wypłacie przez Ubezpieczyciela odszkodowania
w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
2. Wysokość odszkodowania równa jest wysokości
poniesionej szkody, z uwzględnieniem ograniczeń zakresu
ubezpieczenia, wynikających z OWU i treści umowy.
3. Poza wypłacanym odszkodowaniem, Ubezpieczyciel
zwraca również wszelkie koszty związane z podjętymi przez
Ubezpieczonego działaniami, związanymi z ratowaniem
przedmiotu ubezpieczenia oraz zabezpieczeniem roszczeń
regresowych, o których to działaniach mowa w § 13 ust. 1
lub 2. Koszty te zostaną zwrócone przez Ubezpieczyciela
w granicach sumy ubezpieczenia dotyczącej przedmiotu
ubezpieczenia, którego te działania dotyczyły. Zwrot
kosztów należy się pod warunkiem, że działania te były
celowe – nawet jeśli okazały się nieskuteczne oraz pod
warunkiem, że Ubezpieczony nie otrzymał zwrotu tych
kosztów z innego źródła.
§ 19
Postępowanie wyjaśniające
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, w terminie
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel
informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz
przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą
elektroniczną informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub Uprawnionego z umowy, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia wysokości odszkodowania.
§ 20
Rzeczoznawcy (eksperci)
1. Zarówno Ubezpieczony, jak i Ubezpieczyciel mogą
powoływać rzeczoznawców (ekspertów) w celu ustalenia
przyczyny i wysokości szkody.
2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony
mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który

na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej
oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą strony opinię.
3. O ile umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron
ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty
rzeczoznawcy opiniującego, o którym mowa w ust. 2
ponoszą obie strony w równych częściach.
§ 21
Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania
1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii
specjalistów.
2. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezależnego
eksperta w celu określenia przyczyny, wartości szkody
i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia
Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących
postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków
zdarzenia lub zminimalizowania wartości szkody.
3. Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć
Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub
wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia
wniosku o wypłatę odszkodowania.
§ 22
Termin i podstawa wypłaty odszkodowania
1.	Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie
uznania roszczenia Uprawnionego z umowy
w wyniku własnych ustaleń dokonanych po otrzymaniu
zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia, zawartej ugody
lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty bezspornej
części odszkodowania w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu lub – jeżeli
w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo
wysokości odszkodowania, mimo zachowania należytej
staranności okazało się niemożliwe – w terminie 14 dni
od daty wyjaśnienia tych okoliczności.
3. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie
Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia
pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach
niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub
części.
4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę
występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności
oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub
częściową odmowę wypłaty odszkodowanie, z pouczeniem
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
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§ 23
Przejście roszczeń odszkodowawczych
na Ubezpieczyciela
Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące
Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego
odszkodowania, przechodzi na Ubezpieczyciela.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi
na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę
umyślnie.
Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty
oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego
dochodzenia przez Ubezpieczyciela praw określonych
w ust. 1. Skutki uchybienia powyższemu obowiązkowi
określa § 13 ust. 3.
W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego – bez
zgody Ubezpieczyciela – praw, o których mowa
w ust. 1, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty
odszkodowania w całości lub w części, chyba że nie miało
to wpływu na możliwość skutecznego dochodzenia przez
Ubezpieczyciela roszczeń regresowych wobec sprawcy
szkody.

§ 24
Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela
Sprzeciw wobec ustaleń Ubezpieczyciela w zakresie odmowy
zaspokojenia roszczenia albo wysokości odszkodowania,
Uprawniony może zgłosić na piśmie w ciągu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. Wniosek taki skutkuje ponownym
rozpatrzeniem sprawy przez zarząd Ubezpieczyciela.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane
z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy
muszą być:
1) składane na piśmie za pokwitowaniem lub
2) przesłane listem poleconym.
2. Zmiana adresu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
musi być zgłoszona Ubezpieczycielowi w jednej z form
wskazanych w ust. 1. W przeciwnym wypadku pismo
Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Concordia Ubezpieczenie Zwierząt
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wywiera skutki
prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby
Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zmienił adresu.
§ 26
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu CONCORDIA POLSKA TUW i wchodzą
w życie z dniem 1.10.2011 roku, mając zastosowanie do umów
zawieranych po tym dniu.

ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
OD UTRATY ZYSKU

1.

2.

3.
4.

§1
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest utracony zysk w postaci
nadwyżki bezpośredniej, którą Ubezpieczony osiągnąłby
z tytułu produkcji zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia,
w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez
niego działalność nie została przerwana lub zakłócona
na skutek szkody spowodowanej wystąpieniem
choroby zakaźnej zwierząt lub żywiołem, za które
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, stosownie
do postanowień § 2.
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące kierunki
produkcji zwierzęcej:
1) produkcja tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu
otwartym lub zamkniętym,
2) produkcja prosiąt,
3) chów i hodowla loch lub knurów,
4) produkcja mleka krowiego,
5) chów i hodowla bydła mięsnego, krów mamek lub
bydła na odnowienie stada,
6) chów i hodowla drobiu rzeźnego w cyklu otwartym lub
zamkniętym oraz drobiu rodzicielskiego,
7) produkcja jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych.
Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6) i 7) mogą
zostać jedynie objęte kurczęta rzeźne, kury nioski, kaczki
i gęsi oraz drób rodzicielski tych gatunków.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia.

§2
Zdarzenie ubezpieczeniowe i zakres ubezpieczenia
1. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest:
1) wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, objętej
zakresem ubezpieczenia, powodującej jeden
z następujących skutków:
a) śmierć i ubój z konieczności zwierząt na skutek
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
b) blokadę gospodarstwa na skutek wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt,
2) wystąpienie żywiołu, którego bezpośrednim
następstwem było spowodowanie przerwy w produkcji,
rozumianej jako całkowite zniszczenie budynku
służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku
produkcji zwierzęcej bądź brak możliwości prowadzenia
w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji
zwierzęcej.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie
nadwyżki bezpośredniej spowodowanej przerwami
lub zakłóceniami w produkcji zwierzęcej powstałymi
w wyniku:
1) śmierci i uboju z konieczności zwierząt na skutek
wystąpienia choroby zakaźnej:
a) pryszczycy, europejskiego lub afrykańskiego
pomoru świń, choroby Aujeszkyego w odniesieniu
do świń,
b) pryszczycy, enzootycznej białaczki bydła, choroby
niebieskiego języka, gąbczastej encefalopatii bydła
w odniesieniu do bydła,
c) ptasiej grypy, rzekomego pomoru drobiu
w odniesieniu do drobiu,
2) blokady gospodarstwa na skutek wystąpienia choroby
zakaźnej:
a) pryszczycy, europejskiego lub afrykańskiego
pomoru świń w odniesieniu do świń,
b) pryszczycy w odniesieniu do bydła,
c) ptasiej grypy, rzekomego pomoru drobiu
w odniesieniu do drobiu,
3) przerwy w produkcji spowodowanej wystąpieniem
żywiołu.
§3
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe
wskutek:
1) niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania
zabiegów zootechnicznych i/lub weterynaryjnych,
2) wad genetycznych lub wrodzonych zwierząt,
3) chorób zakaźnych zwierząt, które występowały na terenie
tej samej miejscowości, co miejsce ubezpieczenia,
w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub w okresie
karencji,
4) innych niż wymienionych w § 2 chorób zakaźnych,
5) zmniejszenia wydajności zwierząt,
6) skarmiania zwierząt odpadami kuchennymi.
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2. W ubezpieczeniu przerwy w produkcji Ubezpieczyciel
nie odpowiada za szkody, które powstały:
1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
2) na skutek gradu, deszczu nawalnego, śniegu, jeśli
do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu bądź
niezabezpieczone lub nieprawidłowo zabezpieczone
otwory dachowe albo inne elementy budynku,
3) na skutek zapadania się ziemi w przypadku szkód
powstałych w wyniku działalności górniczej bądź
w wyniku działalności człowieka,
4) na skutek deszczu nawalnego, w przypadku
utrzymywania zwierząt niżej niż 14 cm nad podłogą
znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie
zwierząt nastąpiło bezpośrednio z góry,
5) w wyniku osiadania gruntu,
6) w budynkach bez wymaganej decyzji
administracyjnej,
7) w budynkach lub budowlach nie posiadających odbioru
technicznego,
8) wskutek wydostania się cieczy z sieci
wodnokanalizacyjnej bądź na skutek awarii lub
uszkodzenia sieci wodnokanalizacyjnej,
9) na skutek systematycznego zawilgocenia budynku
z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej.
§4
Okres ubezpieczenia i czas trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego
roku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się najwcześniej po upływie okresu karencji.
Wystąpienie zdarzenia w okresie karencji nie powoduje
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku
gdy szkoda wystąpi po upływie okresu karencji.
3. Okres karencji rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia
ubezpieczenia i wynosi 3 miesiące.
4. Jeżeli Ubezpieczający najpóźniej na jeden dzień przed
końcem okresu ubezpieczenia zawrze kolejną umowę
ubezpieczenia, to w odniesieniu do nowej umowy
ubezpieczenia okres karencji nie obowiązuje.
5. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia
okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. poniższych.
6. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za te ujemne
skutki zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, które
wystąpiły w okresie odszkodowawczym.
7. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu powstania
szkody i trwa tak długo, jak zdarzenie wywierać będzie
w sposób nieprzerwany ujemne skutki dla wyników
prowadzonej produkcji zwierzęcej – nie dłużej jednak niż
maksymalny okres odszkodowawczy.
8. W odniesieniu do zdarzenia polegającego na blokadzie
gospodarstwa rolnego, zakończenie blokady gospodarstwa
rolnego i nie nałożenie nowej blokady, która rozpoczyna
się najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu
blokady poprzedniej uważa się za ustanie ujemnych
skutków i jest równoznaczne z zakończeniem okresu
odszkodowawczego. Ewentualne późniejsze nałożenie
nowej blokady na gospodarstwo rolne spowodowane
tym samym zdarzeniem nie powoduje odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
9. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12
miesięcy.
10. Przez ujemne skutki zdarzenia dla wyników prowadzonej
produkcji zwierzęcej (szkodę) rozumie się:
1) blokadę gospodarstwa,
2) śmierć bądź przymusowy ubój zwierząt,
3) przerwę w produkcji.
11. Dniem powstania szkody jest dzień wystąpienia po raz
pierwszy jednego ze skutków wskazanych w ust. 10,
w wyniku zdarzenia, za które ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność.
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§5
Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia
odrębnie do każdego kierunku produkcji zwierzęcej.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela
jest suma ubezpieczenia określona w umowie
ubezpieczenia.
Sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn przewidywanej
rocznej produkcji zwierzęcej wyrażonej w sztukach lub
litrach oraz wartość nadwyżki bezpośredniej na sztukę
lub litr danego kierunku produkcji zwierzęcej.
Wartość przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej
deklaruje Ubezpieczający i jest ona wpisywana
w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczający
jest zobowiązany do zadeklarowania całej przewidywanej
rocznej produkcji zwierzęcej.
Wartość nadwyżki bezpośredniej na sztukę lub litr danego
kierunku produkcji zwierzęcej zostaje określona przez
Ubezpieczyciela w porozumieniu z Ubezpieczającym dla
poszczególnych kierunków produkcji zwierzęcej i zostaje
wpisana w dokumencie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu w przypadku
wypłaty odszkodowania.

§6
Obowiązki Ubezpieczonego
1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) przestrzeganie przepisów określonych w obowiązującej
ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniach
wykonawczych lub też postanowień administracyjnych
wypływających z wyżej wymienionych aktów
prawnych,
2) unikanie przyjmowania zwierząt do stada, jeżeli znane
są Ubezpieczonemu lub kiedy powinny być mu znane,
okoliczności, które będą prowadziły do podjęcia
środków urzędowych w myśl obowiązującej ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt,
3) przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa ustalonych
organy administracji państwowej.
2. W przypadku, kiedy Ubezpieczony z winy umyślnej
bądź wskutek rażącego niedbalstwa nie będzie wypełniał
obowiązków określonych w ust.1, Ubezpieczyciel
jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
ze skutkiem natychmiastowym. Przypadek ten traktuje
się jako wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn
wskazanych w art. 812 § 5 Kodeksu Cywilnego.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
zdarzeń, do których doszło wskutek naruszenia przez
Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust. 1.
§7
Postępowanie w razie zajścia zdarzenia
1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia lub wystąpienia szkody do obowiązków
Ubezpieczonego należy:
1) niezwłoczne powiadomienia Ubezpieczyciela o:
a) wystąpieniu w miejscu ubezpieczenia chorób
zakaźnych lub podejrzenia wystąpienia chorób
zakaźnych objętych ochroną ubezpieczeniową,
b) każdym podjętym przez uprawnione organy
urzędowym kroku, który mógłby wywołać obowiązek
świadczenia ze strony Ubezpieczyciela,
c) wystąpieniu żywiołu, który spowodował przerwę
w produkcji,
2) użycie wszelkich niezbędnych środków w celu
zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio
zagrożonych zwierząt lub budynku przed szkodą,
3) wypełnienia wymaganych przez Ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia
szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg
zdarzenia i okoliczności powstania szkody oraz
dostarczenie decyzji, nakazów, zakazów oraz innych
dokumentów wydanych przez powiatowego lekarza
weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt w miejscu ubezpieczenia,
4) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem
w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania
szkody i ustalenia jej rozmiaru,
5) umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności
powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również
udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz
przedstawienie niezbędnych dowodów, w szczególności
udostępnienie pełnej dokumentacji księgowej,
6) stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela
oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych
pełnomocnictw.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§8
Ustalanie wartości szkody i wysokość
wypłacanego odszkodowania
Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, wysokość szkody
ustala się w sposób zryczałtowany według zasad, o których
mowa w tabeli nr 1.
Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sum
ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wysokości
poniesionej szkody.
W przypadku szkody spowodowanej blokadą
gospodarstwa, odszkodowanie jest wypłacane jeżeli
blokada gospodarstwa trwała dłużej niż 3 tygodnie
(franszyza integralna).
W przypadku szkody spowodowanej blokadą gospodarstwa,
szkodą jest określony w tabeli nr 1 procent od łącznej sumy
ubezpieczenia przypadającej na dany kierunek produkcji
zwierzęcej.
W przypadku szkody spowodowanej śmiercią bądź
przymusowym ubojem zwierząt, szkodą jest określony
w tabeli nr 1 procent sumy ubezpieczenia przypadającej
na zwierzęta, które padły bądź podlegały przymusowemu
ubojowi.
W przypadku wystąpienia w okresie odszkodowawczym
łącznie szkód polegających na blokadzie gospodarstwa
rolnego oraz na śmierci bądź przymusowym uboju zwierząt,
odszkodowanie jest wypłacane za obydwa te rodzaje szkód
w wysokości szkody ustalanej zgodnie z postanowieniami
tabeli nr 1.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w odniesieniu do
produkcji tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu
otwartym oraz chowu i hodowli drobiu rzeźnego w cyklu
otwartym, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za
szkodę polegającą na blokadzie gospodarstwa:
1) w przypadku gdy moment nałożenia blokady przypada
w trakcie cyklu produkcyjnego – za okres blokady
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przypadający od momentu, w którym zwierzęta
przekroczyły masę ubojową,
2) w przypadku gdy moment nałożenia blokady
gospodarstwa przypada na okres między dwoma
cyklami produkcyjnymi i tym samym nie jest możliwe
rozpoczęcie nowego cyklu produkcyjnego – za okres
trwania blokady.
8. W ubezpieczeniu przerwy w produkcji:
1) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku
całkowitego zniszczenia budynku służącego
do prowadzenia ubezpieczonego kierunku produkcji
zwierzęcej bądź braku możliwości prowadzenia
w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji
zwierzęcej,
2) szkodę ustala się w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia
dla danego kierunku produkcji zwierzęcej za każdy
pełny tydzień okresu trwającego od powstania szkody
do momentu odbudowania całkowitego budynku lub
przywrócenia możliwości prowadzenia w tym budynku
ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej, jednak
nie dłużej niż 6 miesięcy.
9. W przypadku szkód polegających na blokadzie
gospodarstwa bądź przerwie w produkcji, odszkodowanie
jest wypłacane dopiero po zakończeniu okresu, w którym
utrzymywały się ujemne skutki zdarzenia objętego
ubezpieczeniem – jednak najpóźniej po ustaniu okresu
odszkodowawczego.

Tabela nr 1 Ustalenie wartości szkody i wysokość wypłacanego odszkodowania
Kierunek produkcji
zwierzęcej

Wysokość szkody w zależności od przyczyny
Śmierć lub skierowanie na ubój
z konieczności

Blokada gospodarstwa

Produkcja, chów i hodowla trzody chlewnej
Produkcja tuczników
przeznaczonych
do uboju w cyklu
zamkniętym

25%
1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady
sumy ubezpieczenia w przypadku
szkód spowodowanych pryszczycą,
europejskim lub afrykańskiego
pomorem świń
lub
25%
Produkcja tuczników
sumy ubezpieczenia w odniesieniu
przeznaczonych
5,5% za okres blokady trwający do 6 tygodni
do liczby zwierząt padłych lub
do uboju w cyklu
1,5% za każdy kolejny pełny tydzień, od 7 tygodnia blokady
skierowanych
na
ubój
z
konieczności
otwartym
z powodu choroby Aujeszkyego

Produkcja prosiąt

Chów i hodowla
loch

25%
sumy ubezpieczenia

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady

Chów i hodowla
knurów
Produkcja mleka krowiego

Produkcja mleka
krowiego

25%
sumy ubezpieczenia w przypadku
szkód spowodowanych pryszczycą
lub
25%
sumy ubezpieczenia w odniesieniu
do liczby zwierząt padłych lub
skierowanych na ubój z konieczności
w przypadku enzootycznej białaczki
bydła, choroby niebieskiego języka,
gąbczastej encefalopatii bydła

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady

Chów i hodowla bydła
Chów i hodowla
bydła mięsnego

Chów i hodowla
bydła na
odnowienie stada

25%
sumy ubezpieczenia

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady

Chów i hodowla
krów mamek
Chów i hodowla drobiu
Chów i hodowla
drobiu rzeźnego
w cyklu zamkniętym

15%
sumy ubezpieczenia

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady

Chów i hodowla
drobiu rzeźnego
w cyklu otwartym

15%
sumy ubezpieczenia

5,5% za okres blokady trwający do 6 tygodni
1,5% za każdy kolejny pełny tydzień, od 7 tygodnia blokady

Chów
i hodowla drobiu
rodzicielskiego

25%
sumy ubezpieczenia

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady
Produkcja jaj

Produkcja jaj
konsumpcyjnych
25%
sumy ubezpieczenia

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień blokady

Produkcja jaj
wylęgowych
Ubezpieczenie przerwy w produkcji spowodowanej żywiołem
Wszystkie
ww. kierunki
produkcji zwierzęcej

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy pełny tydzień do momentu odbudowania,
nie dłużej niż 6 miesięcy
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ROZDZIAŁ III
UBEZPIECZENIE KONI

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§1
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są konie.
Do ubezpieczenia mogą zostać zgłoszone wszystkie lub
wybrane konie, do których Ubezpieczony posiada tytuł
prawny.
Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie konie, które
ukończyły minimalny wiek przyjęcia do ubezpieczenia
i nie przekroczyły maksymalnego wieku przyjęcie
do ubezpieczenia, zgodnie z tabelą nr 2.
W przypadku ubezpieczenia trwałej niezdolności
rozpłodowej:
1) w odniesieniu do ogierów – do ubezpieczenia mogą
zostać zgłoszone tylko ogiery, których % zapłodnienia
(stosunek ilości zapłodnień do ilości pokryć) wynosi
przynajmniej 60%,
2) w odniesieniu do klaczy – do ubezpieczenia mogą
zostać zgłoszone tylko zarejestrowane klacze
hodowlane, w przypadku których możliwe jest
udowodnienie normalnego przebiegu przynajmniej
jednego porodu i urodzenie zdrowego źrebięcia w roku
poprzedzającym ubezpieczenie.
§2
Zakres ubezpieczenia i zdarzenie ubezpieczeniowe
Umowa ubezpieczenia w zakresie podstawowym
może zostać zawarta w wariancie: Basic, Standard lub
Premium.
Ubezpieczenie w wariancie Basic obejmuje:
1) śmierć lub ubój z konieczności w wyniku wypadku
(również podczas transportu, jeżeli środek transportu
ulegnie wypadkowi),
2) kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem
kradzieży.
Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
1) śmierć lub ubój z konieczności:
a) w wyniku wypadku (również podczas transportu,
jeżeli środek transportu ulegnie wypadkowi),
b) w wyniku ciąży i porodu,
c) w wyniku choroby,
d) w wyniku operacji lub kastracji,
2) kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem
kradzieży.
Ubezpieczenie w wariancie Premium obejmuje:
1) śmierć lub ubój z konieczności oraz trwałą utratę
zdolności użytkowej koni:
a) w wyniku wypadku (również podczas transportu,
jeżeli środek transportu ulegnie wypadkowi),
b) w wyniku ciąży i porodu,
c) w wyniku choroby,
d) w wyniku operacji lub kastracji,
2) kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem
kradzieży.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć również
w zakresie rozszerzonym, obejmującym wybrane
przez Ubezpieczającego ryzyka dodatkowe, wskazane
w ust. 6 (poza ryzykami wchodzącymi w zakres ochrony
ubezpieczeniowej dla danego wariantu ochrony zgodnie
z ust. 2 do 4).
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:
1) ubezpieczenie udziału w kosztach operacji kolki
żołądka i jelit – ubezpieczeniem objęta jest nagła zmiana
stanu zdrowia wymagająca operacji chirurgicznej kolki
żołądka i jelit w pełnej narkozie w klinice weterynaryjnej.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie kosztów
operacyjnego leczenia kolek żołądkowo – jelitowych
do wysokości:
a) w wariancie A – 4 000 zł na jedno zdarzenie
i 25 000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia (w stosunku do jednego
ubezpieczonego konia),
b) w wariancie B – 2 000 zł na jedno zdarzenie
i 10 000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia (w stosunku do jednego
ubezpieczonego konia),
2) ubezpieczenie udziału w kosztach operacji:
a) dla ubezpieczenia zawieranego w wariancie A:
I) 4 000 zł na jedno zdarzenie (w stosunku do
jednego ubezpieczonego konia) w grupie
chorób 1: przy operacyjnym leczeniu kolek
żołądkowo – jelitowych, operacjach na
otwartej jamie brzusznej lub klatki piersiowej,
operacyjnego leczenia złamań,
II) 1 400 zł na jedno zdarzenie (w stosunku do
jednego ubezpieczonego konia) w grupie
chorób 2: przy operacyjnym usuwaniu
zmian nowotworowych, organów lub części
organów, operacji zęba lub szczęki, operacjach
w przypadku urazowego i nagłego zerwania
ścięgien lub mięśni, więzadeł, ścięgna, operacji
w przypadku ran i wszystkich innych operacji
mających na celu leczenie nagłych przypadków
zagrażających życiu, operacyjnej pomocy przy
porodzie.
Przy czym łączny limit odpowiedzialności
ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia określone
w pkt. I i II wynosi 25 000 zł w rocznym okresie
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Tabela nr 2

Wiek koni przyjmowanych do ubezpieczenia

Wariant ubezpieczenia/
ryzyko dodatkowe

Minimalny wiek konia

Maksymalny wiek konia

Basic

Ukończony 7 dzień życia

4 lata – konie biegające po płaskim
7 lat – konie skaczące przez przeszkody i kłusaki
16 lat – pozostałe konie

Standard

Ukończony 7 dzień życia

4 lata – konie biegające po płaskim
7 lat – konie skaczące przez przeszkody i kłusaki
16 lat – pozostałe konie

Premium

Ukończony 7 dzień życia

13 lat – brak możliwości ubezpieczenia: koni biegających
po płaskim, kłusaków, koni skaczących przez przeszkody,
koni grających w polo

Trwała utrata zdolności
rozpłodowej

Ogier: ukończone 2 lata
Klacz: ukończone 3 lata

brak

ubezpieczenia w odniesieniu do jednego
ubezpieczonego konia.
b) dla ubezpieczenia zawieranego w wariancie B:
I) 2 000 zł na jedno zdarzenie (w stosunku do
jednego ubezpieczonego konia) w grupie
chorób 1: przy operacyjnym leczeniu kolek
żołądkowo – jelitowych, operacjach na
otwartej jamie brzusznej lub klatki piersiowej,
operacyjnego leczenia złamań,
II) 700 zł na jedno zdarzenie (w stosunku do
jednego ubezpieczonego konia) w grupie
chorób 2: przy operacyjnym usuwaniu
zmian nowotworowych, organów lub części
organów, operacji zęba lub szczęki, operacjach
w przypadku urazowego i nagłego zerwania
ścięgien lub mięśni, więzadeł, ścięgna, operacji
w przypadku ran i wszystkich innych operacji
mających na celu leczenie nagłych przypadków
zagrażających życiu, operacyjnej pomocy przy
porodzie.
Przy czym łączny limit odpowiedzialności
Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia
określone w pkt. I i II wynosi 10 000 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia w odniesieniu do jednego
ubezpieczonego konia.
3) ubezpieczenie trwałej utraty zdolności rozpłodowej
koni hodowlanych, przy czym rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia o to ryzyko jest możliwe wyłącznie
dla wariantu Standard lub Premium. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko niezdolności
do rozpłodu:
a) w wyniku wypadku (również podczas transportu,
jeżeli środek transportu ulegnie wypadkowi),
b) w wyniku ciąży lub porodu,
c) w wyniku choroby,
d) w wyniku operacji.
7. Konie objęte są ochroną ubezpieczeniową na terytorium
Polski. Przy czym konie są również objęte ochroną
ubezpieczeniową poza terytorium Polski na terenie państw
Unii Europejskiej, podczas transportu na turnieje i wystawy
międzynarodowe.
8. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest:
1) śmierć konia, ubój konia z konieczności, powstanie
trwałej utraty zdolności użytkowej konia, kradzież bądź
rabunek konia,
2) w ubezpieczeniu ryzyk dodatkowych: poddanie konia
operacji, powstanie trwałej utraty zdolności rozpłodowej
konia.
§3
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe
wskutek:
1) chorób zwalczanych z urzędu według załącznika
do Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 69
poz. 625),
2) uboju z konieczności konia z powodu wad wrodzonych
lub zwyrodnieniowych zmian w kończynach,
spowodowanych długotrwałym procesem chorobowym,
powstałych przed zawarciem umowy,
3) niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania
zabiegów zootechnicznych i/lub weterynaryjnych,
4) wad genetycznych lub wad wrodzonych zwierząt,
5) wad lub chorób, które istniały w chwili zwierania
umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczyciel
przed zawarciem umowy ubezpieczenia został
poinformowany o ich istnieniu i zawarł pomimo
to umowę ubezpieczenia,
6) powstałych wskutek chorób przekazywanych
dziedzicznie, dychawicy, osteochondrozy,
7) zaniedbań w żywieniu wynikających z niedokarmienia
lub karmienia nieodpowiednią paszą,
8) powstałe w wyniku zatrucia pokarmowego
spowodowanego stosowaniem środków ochrony
roślin i nawozów przez Ubezpieczonego,
9) przewożenia koni nieprzystosowanym do tego celu
środkiem transportu,
10) użytkowania konia w sposób inny niż określono
to w umowie ubezpieczenia lub użytkowania konia
do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem,
określonym w umowie ubezpieczenia,
11) prowadzenia doświadczalnych sposobów hodowli,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12) powodzi, podtopień i zalań, spływu wód po stokach
i zboczach, osiadania gruntu,
13) systematycznego działania hałasu, wibracji, ciepła lub
innych czynników.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również:
1) szkody w zwierzętach skonfiskowanych, zajętych lub
zarekwirowanych przez władze,
2) o ile nie zniesiono poniższych wyłączeń za dopłatą
dodatkowej składki – wypadki spowodowane:
a) udziałem koni w egzaminach na klasy
jeździeckie,
b) ciągnięciem drewna,
c) rajdach długodystansowych.
W przypadku ubezpieczenia w wariancie Basic, ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje śmierci lub uboju
z konieczności na skutek zdarzeń powstałych podczas
wystaw, zawodów i aukcji.
W przypadku ryzyka trwałej utraty zdolności
użytkowej (wariant Premium) wyłączona jest ochrona
ubezpieczeniowa:
1) jeżeli przyczyna utraty zdolności użytkowej była
spowodowana:
a) przyrodzonym lub nabytym sposobem zachowania
zwierzęcia,
b) złośliwością,
c) łykawością lub tkaniem,
d) narowami zwierzęcia,
e) niezdatnością na skutek ataksji spowodowanej
wypadkiem lub skaleczeń ścięgien spowodowanych
wypadkiem,
f) niechęcią do noszenia siodła, do podkuwania lub
do obciążania,
2) w odniesieniu do koni:
a) które nie spełniają warunków objęcia ochroną
ubezpieczeniową związanych z wiekiem, o których
mowa w § 1 ust. 3,
b) które posiadają klasę rentgenowską 3 lub 4, chyba
że strony umówiły się inaczej.
W przypadku ryzyka dodatkowego – ubezpieczenia trwałej
utraty zdolności rozpłodowej dla ogierów lub klaczy
hodowlanych wyłączona jest ochrona ubezpieczeniowa:
1) jeżeli przyczyna utraty zdolności rozpłodowej była
spowodowana:
a) przyrodzonym lub nabytym sposobem zachowania
zwierzęcia, chyba że strony umówiły się inaczej,
b) złośliwością,
c) niezdatnością na skutek ataksji spowodowanej
wypadkiem lub skaleczeń ścięgien spowodowanych
wypadkiem,
2) w odniesieniu do koni, które nie spełniają warunków
objęcia ochroną ubezpieczeniową związanych
z wiekiem, o których mowa w § 1 ust. 3.
W przypadku ryzyka dodatkowego – ubezpieczenia udziału
w kosztach operacji koni, ubezpieczenie nie obejmuje:
1) operacji plastycznych,
2) operacji stawów mających na celu usunięcie wolnych
ciał stawowych (chip),
3) kastracji i sterylizacji,
4) podkuwania kopyt,
5) protezy zębowej (protetyka) i korekcji anomalii
uzębienia oraz szczęki,
6) operacji w przypadku dychawicy świszczącej oraz
łykawości,
7) operacji korygujących deformacje, wady postawy,
8) nakładów poniesionych na dojazd, pobyt oraz podróż
lekarza weterynarii prowadzącego leczenie, paszę
uzupełniającą i dietetyczną, wystawienie świadectw
zdrowia oraz ekspertyz, a także oznakowania zwierząt
objętych ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych
podczas kręcenia filmu oraz imprez – inscenizacji
historycznych lub inscenizacji bitew.

§4
Okres ubezpieczenia i czas trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego
roku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się najwcześniej po upływie ustalonego okresu
karencji. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego
w okresie karencji nie powoduje odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
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Tabela nr 3 Zasady wykonywania zdjęć Rtg przy ubezpieczeniu trwałej utraty zdolności użytkowej konia
Suma ubezpieczenia

Wiek konia

Typ zdjęcia

Od 20 000 zł do 29 999 zł

Od 4 lat

Oxspring trzeszki kopytowej przód i tył – obie nogi
Palec – przód i tył obie nogi 90°

Od 30 000 zł do 39 999 zł

Od 4 lat

Oxspring trzeszki kopytowej przód i tył – obie nogi
Palec – przód i tył obie nogi 90°
2 zdjęcia każdego stawu skokowego 70° i 115°

Od 40 000 zł

Wszystkie

Oxspring trzeszki kopytowej przód i tył – obie nogi
Palec – przód i tył obie nogi 90°
2 zdjęcia każdego stawu skokowego 70° i 115°

Tabela nr 4 Zasady wykonywania badań w ubezpieczeniu trwałej utraty zdolności rozpłodowej ogierów
Ilość pokrytych klaczy

% zapłodnienia

Wymagane badania

Więcej niż 10

Min. 70 %

Nr 1), 2), 6), 7)*

Od 7 do 10

100%

Nr 1), 2), 6), 7)*
Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez związek jeździecki listę
pokrytych klaczy (wraz z właścicielami klaczy oraz datą pokrycia)

Mniej niż 10

-

Nr 1 do 7)*

*Badania, które należy wykonać przy ubezpieczeniu trwałej utraty zdolności rozpłodowej:
1) wyniki zapładniania
2) badanie morfologiczne organów płciowych
3) badanie funkcjonalne zachowań/odruchów płciowych
4) badanie biologiczne nasienia uzyskanego z pomocą sztucznej pochwy
5) badanie mikrobiologiczne nasienia
6) badanie andrologiczne – wynik
7) uwagi/spostrzeżenia dodatkowe
3. Okres karencji rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia
ubezpieczenia i wynosi:
1) dla zdarzeń wynikłych z chronicznej kulawizny,
szczególnie dla kulawizn wewnątrz puszki kopytowej,
kulawizny trzeszczkowej, obrączki kostnej, szpatu oraz
kończyn szczudłowatych (w odniesieniu do źrebiąt),
ataksji (także w następstwie wypadku) – 4 miesiące,
2) dla zdarzeń wynikłych z niedokrwistości zakaźnej,
wirusa Borna (BDV), dychawicy, chronicznego
zapalenia oskrzeli, okresowego zapalenia oczu oraz
gruźlicy – 3 miesiące,
3) dla ubezpieczenia udziału w kosztach operacji koni
– 1 miesiąc,
4) w przypadku pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych
– 1 tydzień.
4. Dla zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych na skutek
wypadku lub kradzieży nie ma zastosowania okres karencji.
Okres karencji ma jednak zastosowanie do zdarzeń
powstałych wskutek wypadku konia, który miał związek
z ataksją.
5. Jeżeli Ubezpieczający najpóźniej na jeden dzień przed
końcem okresu ubezpieczenia zawrze kolejną umowę
ubezpieczenia, to w odniesieniu do nowej umowy
ubezpieczenia okres karencji nie obowiązuje.
6. W przypadku zachorowań konia powstałych w okresie
karencji, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie
jednego miesiąca od momentu otrzymania informacji,
o której mowa w § 6 ust. 6 pkt 1) do 3), jednak nie później
niż przed upływem okresu karencji. Przypadek ten traktuje
się jako wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn
wskazanych w art. 812 § 5 Kodeksu Cywilnego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 ochrona ubezpieczeniowa kończy
się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.
8. W ubezpieczeniu w wariancie Basic, w przypadku jeżeli
następstwem zaistniałego wypadku konia jest śmierć
lub ubój z konieczności konia, Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za to zdarzenie również wtedy jeśli
nastąpiło w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia
okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypadek
konia miał miejsce przez zakończeniem okresu
ubezpieczenia.
9. W ubezpieczeniu w wariancie Standard lub Premium,
w przypadku jeżeli następstwem zaistniałego wypadku
konia lub choroby jest śmierć lub ubój z konieczności
konia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za
to zdarzenie również wtedy jeśli nastąpiło w przeciągu
dwóch tygodni od zakończenia okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem, że wypadek konia lub choroba miały
miejsce przez zakończeniem okresu ubezpieczenia.
§5
Suma ubezpieczenia
1. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym
określa Ubezpieczający i powinna ona odpowiadać
wartości rynkowej konia w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający jest zobowiązany do potwierdzenia
wartości ubezpieczanego konia, w momencie kiedy suma
ubezpieczenia przekracza 20 000 zł poprzez przedstawienie
faktury zakupu konia lub/i udokumentowanie osiągów
konia, świadczących o jego wartości. W przeciwnym razie
Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia.
3. Sumę ubezpieczenia ustala się z uwzględnieniem podatku
VAT na dzień zawarcia umowy. Jednak w przypadku, gdy
Ubezpieczony jest przedsiębiorcą, któremu przysługuje
prawo do odliczenia podatku VAT, sumę ubezpieczenia
ustala się w wartości rynkowej konia umniejszonej o kwotę

podatku VAT, do którego odliczenia Ubezpieczony miał
prawo.
4. W przypadku ryzyka dodatkowego – ubezpieczenia
trwałej utraty zdolności rozpłodowej koni hodowlanych,
suma ubezpieczenia jest równa sumie ustalonej zgodnie
z ust. 1.

1.

2.

3.

4.

§6
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
Poza obowiązkami wskazanymi w Rozdziale I OWU,
do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
należy:
1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
a) przekazanie Ubezpieczycielowi wykonanej na
własny koszt opinii lekarza weterynarii o stanie
zdrowia konia wystawionej według wzoru
obowiązującego u Ubezpieczyciela. Przekazanie
opinii nie jest wymagane w przypadku wznowienia
umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie
Basic. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia
w wariancie Standard lub Premium, Ubezpieczyciel
może uzależnić możliwość wznowienia umowy
ubezpieczenia od przekazania takiej opinii.
Jednak w przypadku gdy suma ubezpieczenia
konia przekracza 10 000 zł, przekazanie opinii jest
wymagane dla wznowienia umowy ubezpieczenia
bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia,
b) przekazanie Ubezpieczycielowi kopii paszportu
konia,
c) w przypadku umowy ubezpieczenia w wariancie
Premium – zdjęć rentgenowskich wykonanych
zgodnie z zasadami określonym w tabeli nr 3,
d) w przypadku ubezpieczenia ryzyka dodatkowego
trwałej niezdolności rozpłodowej w odniesieniu
do ogierów –przekazanie Ubezpieczycielowi
wyników badań ubezpieczanego konia wykonanych
zgodnie z zasadami określonymi w tabeli nr 4,
2) przestrzeganie przepisów określonych w obowiązującej
ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniach
wykonawczych lub też decyzji administracyjnych
wydanych na podstawie wyżej wymienionych aktów
prawnych,
3) unikanie przyjmowania koni do stada, jeżeli znane
są Ubezpieczonemu lub jeśli – przy zachowaniu
należytej staranności – powinny być mu znane
okoliczności, które będą prowadziły do podjęcia
środków urzędowych w myśl obowiązującej ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt,
4) przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa ustalonych
przez organy administracji państwowej.
Opinia lekarza weterynarii, o której mowa w ust.1 pkt 1)
ppkt a) powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż
na 7 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Opinię
powinien wystawić:
1) lekarz weterynarii opiekujący się koniem, jeżeli suma
ubezpieczenia konia nie przekracza 10 000 zł,
2) lekarz weterynarii wyznaczony przez Ubezpieczyciela,
jeżeli suma ubezpieczenia konia przekracza
10 000 zł.
Oceny zdjęć rentgenowskich, o których mowa w ust.1 pkt 1)
ppkt c) (to jest kwalifikacji konia do odpowiedniej grupy
rentgenowskiej) dokonuje lekarz weterynarii wyznaczony
przez Ubezpieczyciela, jeżeli suma ubezpieczenia konia
przekracza 20 000 zł.
Oceny wyników badań, o których mowa w ust.1 pkt 1)
ppkt d) dokonuje lekarz weterynarii wyznaczony przez
Ubezpieczyciela.

5. W przypadku, kiedy Ubezpieczający nie dopełni obowiązków
określonych w ust. 1 pkt 1) ppkt a), a Ubezpieczyciel
pomimo to zawrze umowę ubezpieczenia, Ubezpieczający
jest zobowiązany do wykonania tych obowiązków w ciągu
7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku
gdy:
1) Ubezpieczający uchybi temu terminowi, Ubezpieczyciel
może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym – tak długo jak długo obowiązki te
nie zostaną wykonane przez Ubezpieczającego,
2) z przekazanych Ubezpieczycielowi dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1) wynika, iż z uwagi na stan
zdrowia konia Ubezpieczyciel odmówiłby objęcia
tego konia ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
w ciągu 7 dni od przekazania Ubezpieczycielowi
tych dokumentów.
Powyższe przypadki traktuje się jako wypowiedzenie
umowy z ważnych przyczyn wskazanych w art. 812 § 5
Kodeksu Cywilnego.
6. Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego
– nie dalej niż w ciągu 72 godzin – powiadomienia
Ubezpieczyciela o:
1) każdym znacznym zaburzeniu stanu zdrowia konia,
które wymaga wezwania lekarza weterynarii,
2) kulawiźnie lub innych oznakach nieprzydatności do
wykonywania objętych ubezpieczeniem celów,
3) chorobach lub podejrzeniach chorób,
4) wycofaniu koni wyścigowych z treningu,
5) wypadkach konia,
6) śmierci konia,
7) kradzieży lub rabunku konia.
Obowiązki, o których mowa w pkt. 1) do 4) nie mają
zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
wyłącznie w zakresie ubezpieczenia podstawowego
w wariancie Basic.
7.	Ubezpieczyciel ma prawo w każdej chwili dokonać na swój
koszt oględzin oraz badania ubezpieczonego konia.
8.	Ubezpieczyciel ma w każdym momencie przed
zajściem wypadku ubezpieczeniowego prawo zażądać
od Ubezpieczonego poddania konia – na koszt
Ubezpieczonego – określonym badaniom, leczeniu
weterynaryjnemu, zabiegom lub operacji.
9. W przypadku uchybienia obowiązkom, o którym mowa
w ust. 6, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty
odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć:
a) w sytuacji, w której Ubezpieczony nie podjął działań,
które mogłyby zostać zalecone przez Ubezpieczyciela
zgodnie z ust. 8, a których wykonanie mogłoby
zapobiec powstaniu szkody lub zmniejszeniu
jej rozmiaru – w stopniu, w którym uchybienie tym
obowiązkom uniemożliwiło odwrócenie szkody,
zmniejszenia rozmiarów szkody lub zapobieżenie
jej powiększeniu,
b) w sytuacji, w której na skutek uchybienia tym obowiązkom
niemożliwe jest ustalenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela – proporcjonalnie do zakresu
w jakim uchybienie tym obowiązkom przełożyło
się na brak możliwości ustalenia okoliczności lub
skutków zdarzenia. Jednak Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w przypadku, gdy poszkodowany
udowodni zasadność i wysokość dochodzonego
roszczenia.
10. Koszty karmienia i pielęgnacji zwierząt ponosi
Ubezpieczony. Dotyczy to także kosztów działań, o których
mowa w ust. 8.
§7
Postępowanie w razie zajścia zdarzenia
1. Poza obowiązkami wskazanymi w Rozdziale I OWU, w razie
wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia
do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) niezwłoczne – nie dalej niż w ciągu 72 godzin –
powiadomienia Ubezpieczyciela o:
a) śmierci konia,
b) kradzieży lub rabunku konia,
2) o ile jest to możliwe – uzyskania pisemnej zgody
Ubezpieczyciela na wykonanie uboju z konieczności.
W wypadku nagłej potrzeby dokonania uboju
z konieczności, Ubezpieczony zobowiązany
jest do pozostawienia ciała zwierzęcia lub jego części
(po wcześniejszej konsultacji z lekarzem weterynarii
wyznaczonym przez Ubezpieczyciela – o ile to możliwe),
w celu umożliwienia Ubezpieczycielowi zweryfikowania
przyczyny wykonania uboju z konieczności,
3) wypełnienie wymaganych przez Ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia
szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg
zdarzenia i okoliczności powstania szkody,
4) w przypadku zachorowań i wypadków Ubezpieczony
jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania
lekarza weterynarii na własny koszt i do przesłania
Ubezpieczycielowi historii choroby sporządzonej przez
lekarza weterynarii,
5) Umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności
powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również
udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień
oraz przedstawienie niezbędnych dowodów
a w szczególności:
a) udokumentowanie przypadków zachorowań oraz
wypadków,
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b) udokumentowanie dochodów z wykorzystania tuszy
zwierzęcia lub skór oraz wszelkich przypadających
Ubezpieczonemu odszkodowań ze środków
publicznych,
c) przedłożenie weterynaryjnego raportu
z sekcji w przypadku śmierci zwierzęcia w wyniku
padnięcia,
6) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem
w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania
szkody i ustalenia jej rozmiaru,
7) stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela
oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych
pełnomocnictw.
Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia stosownej jednostki policji o kradzieży lub
uboju z zamiarem kradzieży. Jeżeli zwierzę trafi ponownie
pod opiekę Ubezpieczonego lub Ubezpieczony uzyska
informację o miejscu pobytu zwierzęcia, lub informację
o złodzieju, rabusiu, paserze lub znalazcy, jest on
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym
fakcie Ubezpieczyciela.
Jeśli Ubezpieczony nie wykona obowiązków wskazanych
w ust. 1 lub 2 (nawet w sposób niezawiniony) i na skutek tego
niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie
okoliczności lub skutków zdarzenia – Ubezpieczyciel
nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego bądź
jego części – proporcjonalnie do zakresu, w jakim brak
możliwości ustalenia okoliczności lub skutków zdarzenia.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w przypadku,
gdy poszkodowany udowodni zasadność i wysokość
dochodzonego roszczenia.
Na żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczony
jest zobowiązany do wydania Ubezpieczycielowi zwierzęcia
przeznaczonego do uboju, który w imieniu i na koszt
Ubezpieczonego przekaże zwierzę do uboju. Odmowa
wykonania tego obowiązku zwalnia Ubezpieczyciela
z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Jeśli Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie
odszkodowawcze względem osoby trzeciej,
Ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia powyższego
Ubezpieczycielowi.
Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego udowodnienia
kosztów poniesionych poprzez przedłożenie oryginalnego
rachunku lub faktury VAT oraz dokumentacji wystawionej
przez lekarza weterynarii, obejmujących:
1) datę wykonanej usługi,
2) imię i dokładny opis zwierzęcia,
3) diagnozę,
4) nazwę zafakturowanej usługi z odpowiednim symbolem
określonym w przepisach o wynagrodzeniu lekarzy
weterynarii,
5) kwotę rachunku oraz wykazany podatek VAT.
§8
Ustalanie wysokości szkody
Wysokość szkody jest obliczana w sposób następujący:
1) w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych polegających
na śmierci konia, uboju z konieczności, kradzieży
lub rabunku konia, trwałej utraty zdolności użytkowej
konia oraz trwałej utraty zdolności rozpłodowej konia
– szkodą jest rynkowa wartość, którą przedstawiałby
koń w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
gdyby to zdarzenie nie nastąpiło,
2) w przypadku ubezpieczenia udziału w kosztach
operacji kolki żołądka i jelit oraz ubezpieczenia udziału
w kosztach operacji konia – szkodą są poniesione przez
Ubezpieczonego udokumentowane koszty operacji
konia,
Od wysokości szkody ustalonej zgodnie z ust. 1
pkt. 1) odejmuje się wszelkie odszkodowania ze środków
publicznych, z funduszu środków na zarazy zwierzęce lub
z zakładów utylizacji padliny, które otrzymał bądź są należne
Ubezpieczonemu. W przypadku nieudokumentowania
przez Ubezpieczonego tych dochodów (wbrew
obowiązkowi wynikającemu z § 7 ust. 1 pkt 5) ppkt b)
Ubezpieczyciel dokona samodzielnego oszacowania tych
dochodów na podstawie cen rynkowych oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku, kiedy Ubezpieczony zrezygnuje z uboju
i pozwoli lekarzowi weterynarii po zakończeniu ustalania
szkody na uśpienie zwierzęcia, z odszkodowania potrącony
zostanie fikcyjny dochód, który zostałby otrzymany
w przypadku dokonania uboju zwierzęta. Dotyczy
to także sytuacji, kiedy ubój jest niemożliwy, ponieważ
zwierzę sklasyfikowane jest w paszporcie jako „zwierzę
nie przeznaczone do uboju”, chyba że deklaracja „zwierzę
nie przeznaczone do uboju” jest wynikiem procesu leczenia
w celu zapobiegania zdarzenia ubezpieczeniowego.
Przy ustalaniu wartości szkody nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiątkowej,
2) kosztów poniesionych na uprzątnięcie i odkażenie
pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń
gleby, wody i powietrza.
§9
Ustalenie wysokości odszkodowania
Odszkodowanie w granicach sum ubezpieczenia
jest wypłacane w wysokości poniesionej szkody,
z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
Jeśli Ubezpieczony jest przedsiębiorcą, któremu
przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT
naliczonego przy nabyciu ubezpieczonego konia,
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w wypłacanym odszkodowaniu nie uwzględnia się kwoty
tego podatku – umniejszając wypłacane odszkodowanie
o kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z zasadami
analogicznymi jak obowiązujące przy odliczaniu podatku
przez Ubezpieczonego przy nabywaniu ubezpieczonego
mienia.
3. Jeżeli suma ubezpieczenia konia jest mniejsza
od jego wartości rynkowej w dniu szkody, wówczas kwota
odszkodowania ustalona zgodnie z powyższymi ustępami
zostaje pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma
ubezpieczenia podmiotu pozostaje do jego wartości w dniu
szkody.
4. W przypadku ubezpieczenia w wariancie Premium
odszkodowanie jest umniejszane o 20% udział własny
Ubezpieczonego w szkodzie.

Piotr Narloch
Prezes Zarządu

Marcin Kotulski
Członek Zarządu

