Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju
z konieczności
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwane dalej TUW „TUW”, działa na podstawie zezwoleń: Ministra Finansów z dnia 10 października
1991 roku i 28 listopada 1995 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lipca 2013 roku.
Dokładne dane na temat TUW „TUW” i zasad jego funkcjonowania, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, sądowego i pozasądowego
rozwiązywania sporów i inne istotne informacje znajdują się na stronie internetowej www.tuw.pl.

Produkt: Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
Pełne informacje dotyczące ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności, podawane przed zawarciem umowy, i informacje dotyczące
umowy podane są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW”
nr 199/07 z dnia 20 lipca 2007 roku oraz wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 32/07 z dnia 20 lipca 2007 roku,
oraz w Aneksie nr 1, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 302/18 z dnia 20 września 2018 r. i wprowadzonym do obrotu Zarządzeniem
Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 69/18 z dnia 20 września 2018 r.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, działu II, grupa 9 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zwierzęta następujących
gatunków:
√
bydło w wieku od 6 miesięcy do 10 lat,
√
konie w wieku od 6 miesięcy do 15 lat,
√
owce i kozy w wieku od 6 miesięcy do 6 lat,
√
trzoda chlewna o wadze powyżej 15 kg, której wiek nie
przekracza 5 lat,
√
strusie i emu w wieku od 1 roku do 20 lat.
TUW „TUW” udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
√
pełnym, obejmującym odpowiedzialnością szkody powstałe
wskutek padnięcia zwierzęcia i uboju z konieczności,
√
ograniczonym, obejmującym odpowiedzialnością szkody
powstałe wskutek padnięcia zwierzęcia.
Za szkodę spowodowaną przez:
√
padnięcie – uważa się szkodę, gdy nastąpiła śmierć zwierzęcia
wskutek choroby lub wypadku, albo w następstwie wypadku
konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia,
√
ubój z konieczności – uważa się szkodę, gdy lekarz
weterynarii stwierdził na piśmie, że istniało uzasadnione
prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia wskutek choroby
lub zwierzę utraciło całkowicie przydatność użytkową lub
agresywność zwierzęcia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi
obsługujących to zwierzę.
Pełny zakres ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej składki,
może być rozszerzony o szkody powstałe wskutek:
√
trwałej utraty przydatności do reprodukcji zwierząt
hodowlanych,
√
całkowitej utraty mleczności przez krowy,
√
utraty płodu lub młodego przychówku u koni i bydła.
Ponadto, zwierzęta ubezpieczone w zakresie pełnym mogą
zostać objęte ubezpieczeniem krótkoterminowym za szkody
powstałe:
√
wskutek trzebienia;
√
wskutek operacji zwierząt;
√
w czasie transportu;
√
w czasie transportu i przebywania w bazie;

√
√
√

w czasie wystawy;
w czasie zawodów sportowych;
w czasie kręcenia filmu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Produkt nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
×
chorób zakaźnych objętych przepisami o zwalczaniu
zakaźnych chorób zwierzęcych,
×
wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego lub
osoby pozostające z Ubezpieczającym we wspólnym
gospodarstwie domowym,
×
wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego,
×
zaniedbań szczepień ochronnych zwierząt,
×
uboju zwierzęcia pochodzącego z brakowania lub w wyniku
uboju selekcyjnego,
×
padnięcia z powodu starości,
×
zaniedbań w żywieniu wynikających z niedokarmienia lub
karmienia nieodpowiednią paszą,
×
niemożliwości zacielenia krów,
×
chorób, które istniały w chwili zawierania umowy
ubezpieczenia,
×
przyczyn niezidentyfikowanych,
×
zachorowania na białaczkę,
×
choroby lub wypadku zwierząt bez oznakowania,
oraz innych przypadków wyłączeń, zawartych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu wprowadzony jest udział własny Ubezpieczonego
w szkodzie, bez możliwości jego wykupienia, w wysokości:
!
30% ustalonego odszkodowania w przypadku ubezpieczenia
samców zwierząt hodowlanych przeznaczonych do rozrodu,
!
20% ustalonego odszkodowania w przypadku ubezpieczenia
pozostałych zwierząt.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√
Ubezpieczenie obowiązuje w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
–
podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
–
zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich zwierząt tego samego gatunku, w danej grupie, będących własnością Ubezpieczonego.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
–
zawiadomienie TUW „TUW” o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW „TUW” przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,
–
przestrzeganie podstawowych zasad pielęgnacji, żywienia i użytkowania zwierząt,
–
dokonywanie szczepień zgodnie z wymogami profilaktyki weterynaryjnej,
–
w razie wypadku lub choroby zwierzęcia natychmiastowe wezwanie lekarza weterynarii i stosowanie się do jego zaleceń,
–
znakowanie zwierząt, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa i umowy ubezpieczenia,
–
przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w szczególności
przepisów o ochronie przeciwpożarowej, prawa budowlanego oraz dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
–
jeśli zwierzę padło:
• niezwłoczne zawiadomienie lekarza weterynarii, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od padnięcia, w celu wydania opinii
ustalającej przyczynę padnięcia,
• natychmiastowe, lecz nie późniejsze niż w ciągu 20 godz. od padnięcia, powiadomienie TUW „TUW” o zdarzeniu,
• nienaruszanie zwłok zwierzęcia do czasu przybycia przedstawiciela TUW „TUW”;
–
w przypadku uboju z konieczności - niezwłoczne, lecz nie późniejsze niż następnego dnia po otrzymaniu skierowania na ubój
z konieczności, powiadomienie TUW „TUW” o powstaniu szkody;
–
dostarczenie do TUW „TUW”, w ciągu 7 dni od zajścia zdarzenia losowego, opinii lekarza weterynarii stwierdzającej przyczynę padnięcia
lub skierowania na ubój z konieczności;
–
współpracowanie z TUW „TUW” w toku prowadzonych czynności likwidacji szkody.
Wypłata odszkodowania:
TUW „TUW”, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni informuje Ubezpieczającego i/lub
Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, a także osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” i wysokości odszkodowania oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia
stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania.
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW „TUW” zawiadomienia o zdarzeniu.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” albo wysokości
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW „TUW” wypłaca w terminie 30
dni od daty otrzymania przez TUW „TUW” zawiadomienia o zdarzeniu.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy płatności składki lub rat
składki, ich wysokość oraz sposób płatności, określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, z tym że w przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego – umowa
zawierana jest na okres nie dłuższy niż 30 dni.
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia) określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia, z tym że ochrona rozpoczyna się, w odniesieniu do szkód powstałych wskutek:
–
wypadku – od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
–
choroby – od 15. dnia po dniu zawarcia umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem
na skutek:
–
odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
–
rozwiązania umowy ubezpieczenia,
–
zbycia zwierzęcia,
–
padnięcia zwierzęcia,
–
uboju zwierzęcia z konieczności
–
wyczerpania sumy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. TUW „TUW” ma prawo
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Odstąpienie
od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.

