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Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich                                
od zdarzeń losowych z dopłatami                                 
do składek z budżetu państwa
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. 
TUW „TUW” posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
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 gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa

Pełne informacje dotyczące ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa, podawane przed 
zawarciem umowy, i informacje dotyczące umowy podane są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych oraz 
Klauzuli szczególnej nr 1, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 296/09 z dnia 10 listopada 2009 r., zmienionych Uchwałą nr 233/15 Zarządu 
TUW „TUW” z dnia 12 listopada 2015 r. i wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 52/15 z dnia 12 listopada 2015 r., oraz 
w Aneksie nr 1, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 300/18 z dnia 18 września 2018 r. i wprowadzonym do obrotu Zarządzeniem Prezesa 
Zarządu TUW „TUW” nr 68/18 z dnia 18 września 2018 r., oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, działu II, grupa 8, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Główne wyłączenia uprawniające TUW „TUW” do odmowy 
wypłaty odszkodowania dotyczą szkód:
× wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ubezpieczający 
ponosi odpowiedzialność,

× spowodowanych przez choroby,
oraz innych przypadków wyłączeń, zawartych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.
Odpowiedzialnością TUW „TUW” nie są także objęte koszty 
badania i leczenia zwierząt oraz koszty sekcji, transportu i inne 
koszty.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na 

skutek ognia, eksplozji i porażenia prądem, o ile zakres 
ten nie został rozszerzony o te zdarzenia poprzez zawarcie 
dodatkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich na 
podstawie Klauzuli szczególnej nr 1. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są następujące zwierzęta 
gospodarskie:
√ bydło, 
√ konie, 
√ owce, 
√ kozy, 
√ drób,
√ świnie.
TUW „TUW” odpowiada za szkody spowodowane przez 
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 
ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności zarządzonego 
w następstwie tych zdarzeń przez lekarza weterynarii.
Na podstawie Klauzuli szczególnej nr 1 zakres ubezpieczenia 
zwierząt gospodarskich może być rozszerzony o ryzyka ognia, 
eksplozji oraz porażenia prądem  elektrycznym.
Suma ubezpieczenia dla każdego zwierzęcia gospodarskiego 
określana jest przez Ubezpieczającego i TUW „TUW” przy 
zawieraniu umowy ubezpieczenia i stanowi górną granicę 
odpowiedzialności  TUW „TUW”. 

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

ubezpieczenia.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia: 
– podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” zapytuje przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
– zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich zwierząt danego gatunku, 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 zadań pielęgnacji zwierząt oraz zapobieganie powstawaniu szkód,
– umożliwienie TUW „TUW” w każdym czasie oględzin ubezpieczonych zwierząt oraz pomieszczeń, w których zwierzęta przebywają oraz 

udostępnienie prowadzonej dokumentacji ewidencyjnej zwierząt. 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
– ułatwienie TUW „TUW” wykonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności, rozmiaru szkody i jej przyczyny oraz udzielenie 

żądanych wyjaśnień,
– jeśli zwierzę padło:

• niezwłoczne zawiadomienie lekarza weterynarii w celu określenia przez niego przyczyny 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”, chyba że naruszenie zwłok nastąpiło w związku 

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, 
– w przypadku uboju z konieczności - niezwłoczne, lecz nie później 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.

Wypłata odszkodowania:
TUW „TUW”, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia 
informuje o tym Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, a także informuje 
osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedziałalności TUW „TUW” i wysokości odszkodowania. 
TUW „TUW” przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania, a 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 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 ubezpieczeniowa zawierana jest na okres  12 miesięcy. Data początku i końca ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) 
określona jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem 
na skutek:
– odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub 

wynikających z przepisów prawa,
– z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowań.

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.


