
Ubezpieczenie dotowane zwierząt
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Bezpieczne Zwierzęta”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Dotowanego Ubezpieczenia 
Zwierząt Gospodarskich oraz w polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Bezpieczne Zwierzęta” jest ubezpieczeniem z grupy 8 i 9 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawieranym z producentami rolnymi.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia są zwierzęta gospodarskie:
•	 bydło; 
•	 konie; 
•	 owce; 
•	 kozy; 
•	 drób; 
•	 świnie.

 Sumę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich ustala producent 
rolny w  uzgodnieniu z  Towarzystwem odrębnie dla każdego 
zwierzęcia gospodarskiego, przyjmując wartość zwierzęcia 
w danej grupie wiekowej i danego gatunku ustaloną, w zależności 
od wyboru Ubezpieczającego, na podstawie: 
•	 dokumentacji hodowlanej; lub 
•	 wartości księgowej; lub 
•	 indywidualnej wyceny Ubezpieczającego, nie wyższej jednak 

niż przeciętna cena rynkowa zwierząt danego gatunku 
obowiązującą na terenie powiatu, w  którym położone jest 
gospodarstwo rolne Ubezpieczającego. 

 Sumy ubezpieczenia nie mogą przekroczyć maksymalnych 
sum ubezpieczenia zwierząt gospodarskich określonych przez 
ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte szkody:

 powstałe wskutek chorób;
 powstałe w czasie transportu zwierząt;
 w  drobiu w  zakresie ryzyka pożaru oraz porażenia prądem 

elektrycznym;
 powstałe wskutek porażenia zwierząt prądem elektrycznym, 

jeżeli nie przedstawiono aktualnego przeglądu instalacji 
elektrycznej; 

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności 
Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, 
z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa; 
 kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego związanych z:
•	 badaniem i  leczeniem zwierząt oraz sekcją zwłok zwierzęcia 

i badaniem poubojowym mięsa,
•	 wystawianiem zaświadczeń i opinii przez lekarza weterynarii,
•	 kosztami transportu zwierząt, które padły lub zostały 

przeznaczone na ubój z konieczności.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczonego na początku umowy należy:
•	 podanie	do	wiadomości	Towarzystwa	wszystkich	znanych	sobie	okoliczności,	o które	Towarzystwo	pytało	przed	zawarciem	Umowy	ubezpieczenia;
•	 opłacenie	składki	ubezpieczeniowej.	

Do obowiązków Ubezpieczonego w czasie trwania umowy należy:
•	 zgłaszanie	zmian	okoliczności,	o które	Towarzystwo	pytało	przed	zwarciem	Umowy	ubezpieczenia;
•	 umożliwienie	Towarzystwu	sprawdzenia	w każdym	czasie	 ilościowego	 i  jakościowego	stanu	oraz	wartości	ubezpieczonych	upraw,	a po	powstaniu	szkody	

podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych okoliczności pozwalających ustalić rozmiar szkody.
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Do obowiązków Ubezpieczonego w przypadku zgłoszenia roszczenia należy:
•	 zawiadomienie	Towarzystwa	o zaistniałym	wypadku	ubezpieczeniowym	w terminie	3	dni	roboczych	od	jego	zajścia	lub	uzyskania	informacji	o jego	zajściu;
•	 podanie	następujących	danych:
 − imię i nazwisko Ubezpieczającego,
 − adres zamieszkania oraz numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej,
 − datę, przyczynę i miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
 − wykaz zawierający gatunek zwierząt oraz ich liczbę, wiek zwierząt, kierunek użytkowania zwierząt, nazwę miejscowości,
 − szacunkową wartość powstałej szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień Umowy ubezpieczenia.

Sposób i termin płacenia składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem oddania na ubój albo padnięcia ubezpieczonych zwierząt gospodarstwa.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
•	 z	chwilą	wyczerpania	sumy	ubezpieczenia;
•	 w	przypadku	przejścia	gospodarstwa	rolnego	na	innego	producenta	rolnego;
•	 z	upływem	okresu,	na	jaki	została	zawarta	umowa	ubezpieczenia;
•	 z	chwilą	odstąpienia	przez	Ubezpieczającego	od	umowy	ubezpieczenia;
•	 w	przypadku	wypowiedzenia	umowy.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający	może	rozwiązać	umowę	poprzez	odstąpienie	od	Umowy	ubezpieczenia	w ciągu	30	dni,	a	w	przypadku,	gdy	Ubezpieczający	jest	przedsiębiorcą	–	
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.


