Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Concordia Polska T.U. S.A., zarejestrowane w Polsce
Produkt: Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (dalej „OWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie
www.concordiaubezpieczenia.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia (polisa).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II, grupa 8 i
9, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w
Umowie ubezpieczenia następujące gatunki zwierząt
gospodarskich:

 szkód w zwierzętach podczas ich rozładunku lub
załadunku

 utraty

wartości
hodowlanej
niezwiązanej z ubezpieczeniem

zwierząt,

✓
✓
✓
✓
✓
✓

bydło

drób
Ochroną są obejmowane szkody powstałe wskutek:

 kosztów leczenia zwierząt oraz zabiegów

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

huraganu

 powodzi, deszczu nawalnego w przypadku

świnie
owce
kozy
konie

powodzi
deszczu nawalnego
gradu
pioruna
obsunięcia się ziemi
lawiny
uboju z konieczności, który jest następstwem
zdarzeń, o których mowa powyżej

✓ akcji ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania,
prowadzonych w związku z wystąpieniem
zdarzeń, o których mowa powyżej

✓ zanieczyszczenia lub skażenia bezpośrednio
spowodowanego zdarzeniami, o których mowa
powyżej
Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody
powstałe wskutek działania ognia.
Suma ubezpieczenia:
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

−

Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy
ubezpieczenia z uwzględnieniem zasad i limitów
wskazanych w OWU

−

sumy ubezpieczenia ustala się oddzielnie dla
poszczególnych gatunków zwierząt

−

suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o wartość
świadczeń wypłaconych z Umowy ubezpieczenia

 szkód wynikających z konieczności zmiany typu


użytkowego zwierząt
szkód, których rozmiar wraz z kosztami usunięcia
pozostałości nie przekracza 500 zł
profilaktycznych
utrzymywania zwierząt niżej, niż 14 cm nad
podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu,
chyba że zalanie zwierząt nastąpiło bezpośrednio
z góry

 szkód

powstałych wskutek nieszczelności
urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
ogrzewczej lub technologicznej, a także działania
wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania
ścian

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in.
szkód powstałych wskutek:
! winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; jednak
odszkodowanie za szkodę wynikłą z rażącego
niedbalstwa
należy
się,
jeżeli
zapłata
odszkodowania
odpowiada
w
danych
okolicznościach względom słuszności
! zalania, jeśli do powstania szkody przyczynił się
zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub
nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe
albo
inne
elementy
budynku
(poza
pomieszczeniami najmowanymi, na zasadach
określonych w OWU)
! nieprzestrzegania
przez
Ubezpieczonego
obowiązków nałożonych Umową ubezpieczenia –
na zasadach określonych w OWU
! jeżeli liczba zwierząt, których dotyczy szkoda
jest w dniu wystąpienia szkody wyższa o ponad
10% od liczby zwierząt zgłoszonych do
ubezpieczenia,
wówczas
kwota
zostaje
pomniejszona w takim stosunku, w jakim liczba
zwierząt
zgłoszonych
do
ubezpieczenia
pozostaje do liczby zwierząt w dniu szkody
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ zwierzęta objęte są ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w budynkach inwentarskich,
na placach, wybiegach i pastwiskach znajdujących się w miejscu wskazanym w Umowie ubezpieczenia.
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
1) Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
− przed zawarciem Umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie
okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem Umowy w innych
pismach.
2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia:
− umożliwienie Ubezpieczycielowi, w każdym czasie, oględzin ubezpieczonych zwierząt oraz pomieszczeń,
w których przebywają;

−

usuwanie szczególnych zagrożeń, których usunięcia – z uwagi na okoliczności – mógł się domagać i domagał się
Ubezpieczyciel przed zawarciem Umowy ubezpieczenia;

−
−

informowanie Ubezpieczyciela o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby przedsiębiorstwa;

−

w razie zajścia zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego:
− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów;

3)

−
−
−

przestrzeganie przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów
o budowie i eksploatacji mienia związanego z produkcją zwierzęcą oraz instrukcji obsługi poszczególnych
urządzeń związanych z produkcją i hodowlą zwierząt gospodarskich;

−

powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego na zasadach wskazanych w
OWU;

−
−

natychmiastowe wezwanie lekarza weterynarii, o ile zachodzi konieczność zarządzenia uboju z konieczności;

pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że
zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia i zwierząt pozostałych po szkodzie lub jej zmniejszenia.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie niezbędnych do likwidacji szkody ustaleń oraz udzielić w tym celu
pomocy i wyjaśnień;
dostarczyć Ubezpieczycielowi i wyznaczonemu przez niego ekspertowi dokumenty wskazane przez
Ubezpieczyciela lub wyznaczonego eksperta w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania;
o ile jest to możliwe – uzyskać i przekazać Ubezpieczycielowi dane osób odpowiedzialnych za szkodę oraz
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych na zasadach wskazanych w OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek Ubezpieczającego
składka może być rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w Umowie
ubezpieczenia. Składka opłacana jest przelewem na rachunek Ubezpieczyciela wskazany na polisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok i wskazany jest
w dokumencie ubezpieczenia. Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli Umowa ubezpieczenia uległa
rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać
Umowę?).
Jak rozwiązać Umowę?
Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od
Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od
dnia zawarcia Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia od Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do Centrali
Ubezpieczyciela, oddziału Ubezpieczyciela lub Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem.
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