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Ubezpieczenie zwierz¹t od padniêcia
i uboju z koniecznoœci

Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zwierząt od padnięcia
i uboju z konieczności zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj informacji
1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje
zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/
odszkodowania lub wartość wykupu ubezpieczenia

§ 2 ust. 5; § 3; § 4; § 5; § 6 ust. 1; § 7; § 9;
§ 10; § 11; § 15 ust. 1; § 16; § 17; § 19; § 21;
§ 22; § 23; § 32 ust. 1-3 i 8; § 33 ust. 3
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji
zawartych w § 2
§ 7; § 8; § 12; § 30 ust. 2, 3; § 31;
§ 32 ust. 4-7, 9; § 34 ust. 2
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji
zawartych w § 2
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2. Ograniczenia odpowiedzialności oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich
obniżenia

Numer zapisu z wzorca umownego
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4) trzoda chlewna - o wadze od 25 kilogramów.

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zwierz¹t od padniêcia
i uboju z koniecznoœci zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A.,
a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi nie bêd¹cymi osobami prawnymi.
2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubezpieczaj¹cym mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520)
przy ul. Gdańskiej 132 w związku z zawartą umową ubezpieczenia
informuje, że:
1) jest Administratorem powierzonych mu danych osobowych;
2) powierzone dane osobowe będą wykorzystywane oraz przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu, przez który
rozumie się:
a) obsługę i wykonywanie umowy ubezpieczenia,
b) rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
c) cele analityczne i archiwalne,
d) marketing bezpośredni produktów i usług własnych przez
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
e) obsługę Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub,
o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony wyraził wolę uczestnictwa
w tym programie;
3) Ubezpieczający/Ubezpieczony zachowuje prawo dostępu
do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Definicje
§2
Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) choroba zwierzêcia - stan zdrowia zwierzêcia odbiegaj¹cy
od normy spowodowany procesem chorobowym oraz powik³ania
zwi¹zane z ci¹¿¹, porodem lub zabiegiem przeprowadzonym przez
lekarza weterynarii, skutkuj¹cy padniêciem zwierzêcia albo ubojem
z koniecznoœci;
2) karencja - okres czasu w jakim UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci;
3) padniêcie zwierzêcia - œmieræ zwierzêcia wskutek choroby lub
wypadku;
4) szkoda - uszczerbek maj¹tkowy na skutek padniêcia zwierzêcia
albo uboju z koniecznoœci;
5) ubój z koniecznoœci - ubój, który nast¹pi³, gdy lekarz weterynarii
stwierdzi³ na piœmie, ¿e:
a) nie by³o szans na wyleczenie zwierzêcia i istnia³o uzasadnione prawdopodobieñstwo padniêcia zwierzêcia w ci¹gu
najbli¿szych 6 tygodni,
b) koñ utraci³ ca³kowicie przydatnoœæ u¿ytkow¹ wskutek nie uleczalnej choroby lub wypadku,
c) agresywnoœæ zwierzêcia - w odniesieniu do koni i byd³a
zagra¿a³a ¿yciu lub zdrowiu ludzi obs³uguj¹cych to zwierzê,
d) w nastêpstwie wypadku konieczne by³o skrócenie cierpieñ
zwierzêcia lub ratowanie jego wartoœci rzeŸnej (miêsa);
6) udzia³ w³asny - okreœlona procentowo lub kwotowo w umowie
ubezpieczenia wysokoœæ szkody, któr¹ Ubezpieczony pokrywa we
w³asnym zakresie;
7) wypadek - nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹,
w wyniku której ubezpieczone zwierzê pad³o lub dozna³o trwa³ego
uszkodzenia cia³a b¹dŸ rozstroju zdrowia, powoduj¹ce koniecznoœæ
uboju.
Przedmiot, miejsce i zakres ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ tylko zwierzêta zdrowe
i bez wad, znajduj¹ce siê w miejscu okreœlonym w polisie:
1) konie - w wieku od 6 miesiêcy,
2) byd³o - w wieku od 1 miesi¹ca,
3) owce lub kozy,
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2. Przy umowach ubezpieczenia nowo zawieranych górna granica
wieku wynosi:
1) dla koni 16 lat,
2) dla byd³a 10 lat.
3. Ubezpieczeniem objête s¹ wszystkie zwierzêta danej grupy wiekowej, wagowej danego gatunku okreœlone w § 11 z zastrze¿eniem
ust. 1.
§4
Ubezpieczaj¹cy mo¿e ubezpieczyæ niezale¿nie od iloœci posiadanych
zwierz¹t, pojedyncze sztuki, je¿eli s¹ to sztuki zarodowe i posiadaj¹
odpowiednie oznakowanie oraz ró¿ni¹ siê od pozosta³ego stada.
§5
UNIQA TU S.A. w ramach niniejszego ubezpieczenia ponosi
odpowiedzialnoœæ za szkody w postaci padniêcia albo uboju zwierzêcia
z koniecznoœci, powsta³e w okresie ubezpieczenia wskutek choroby albo
wypadku zwierzêcia, z zastrze¿eniem § 22 ust 4.
§6
1. Niezale¿nie od ubezpieczeñ o których mowa w § 5, mog¹ byæ
zawierane nastêpuj¹ce ubezpieczenia krótkoterminowe obejmuj¹ce
szkody powsta³e w czasie:
1) trzebienia ogierów, buhajów, tryków i knurów,
2) operacji zwierz¹t,
3) transportu,
4) transportu i przebywania w bazie tj. pomieszczeniu, które
s³u¿y do przetrzymywania zwierz¹t, zabezpiecza je przed szkodliwymi wp³ywami atmosferycznymi i które jest po³o¿one w
pobli¿u miejsca za³adowania zwierz¹t na œrodki lokomocji lub
miejsca wy³adowania,
5) wystawy,
6) zawodów sportowych,
7) krêcenia filmów.
2. Ubezpieczeniem krótkoterminowym od szkód, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i pkt 3-7, mog¹ byæ objête tylko zwierzêta zdrowe
i bez wad; ubezpieczeniem krótkoterminowym od szkód, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, mog¹ byæ objête zwierzêta ze schorzeniami
stanowi¹cymi powód operacji.
3. Umowy ubezpieczenia krótkoterminowego, o których mowa w ust.
1 pkt 3-7, mog¹ byæ zawarte, je¿eli ubezpieczone zostan¹ wszystkie
zwierzêta tego samego gatunku wchodz¹ce w sk³ad partii zwierz¹t
transportowanej, wystawianej, uczestnicz¹cej w zawodach sportowych, u¿ywanych w czasie krêcenia filmów, opasu.
§7
Umow¹ ubezpieczenia s¹ obejmowane szkody powsta³e na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§8
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego chyba że zapłata odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności;
2) wyrządzone umyślnie przez osobę z którą Ubezpieczający/
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym chyba że zapłata odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
3) powsta³e wskutek chorób zakaŸnych objêtych przepisami o zwalczaniu zakaŸnych chorób zwierzêcych za które:
- nie przyznano pomocy ze œrodków przeznaczonych na zwalczanie tych chorób,
- przyznane zosta³o odszkodowanie z bud¿etu pañstwa,
ze œrodków przeznaczonych na zwalczanie tych chorób;
4) powsta³e wskutek padniêcia lub uboju zwierzêcia z powodu
staroœci;

5) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych lub stanu wyj¹tkowego,
rozruchów i zamieszek, aktów terroryzmu;
6) powsta³e wskutek uboju zwierzêcia w wyniku selekcji;
7) powsta³e w wyniku po¿aru lub powodzi;
8) powsta³e na skutek chorób nabytych przed zawarciem ubezpieczenia lub wad ukrytych;
9) powsta³e przez choroby przekazywane w wyniku dziedziczenia.
2. W ubezpieczeniach krótkoterminowych, wymienionych w § 6
ust. 1 pkt 3-7, poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi
w ust. 1, UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody
powsta³e wskutek:
1) zmniejszenia wartoœci zwierz¹t w wyniku powierzchownych
uszkodzeñ,
2) grypy i chorób dróg oddechowych trzody chlewnej o wadze
poni¿ej 45 kg oraz ciel¹t, wynik³ych z powodu transportu
i przebywania w bazie w okresie od 15 listopada do 15 marca,
3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów badania stanu zdrowia
zwierz¹t, sekcji zw³ok oraz zaœwiadczeñ wydanych przez lekarza weterynarii zwi¹zanych z zawarciem umowy ubezpieczenia
zwierz¹t.
4. W razie padniêcia zwierzêcia lub uboju z koniecznoœci ubezpieczenie
obejmuje koszty leczenia zwierzêcia podjêtego w celu jego ratowania.
Suma ubezpieczenia
§9
1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody powsta³e w okresie ubezpieczenia.
2. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit odszkodowania stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku albo choroby.
3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia stanowi kwota odpowiadaj¹ca
wartoœci rynkowej zwierz¹t na danym terenie w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, z zastrze¿eniem § 10 niniejszych OWU.
4. W okresie ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie
dodatkowej sk³adki, suma ubezpieczenia mo¿e zostaæ podwy¿szona,
je¿eli nast¹pi wzrost wartoœci zwierz¹t lub ich iloœci.
§ 10
1. Sumê ubezpieczenia dla koni ustala siê indywidualnie dla poszczególnych sztuk w porozumieniu z UNIQA TU S.A.
2. Sumê ubezpieczenia dla m³odego byd³a rzeŸnego i dla trzody
chlewnej w poszczególnych grupach stanowi wartoœæ ubezpieczonych sztuk, ustalona na podstawie wagi przewidywanej na koniec
opasu, tuczu lub chowu i ceny za 1 kg uzgodnionej w porozumieniu
z Ubezpieczaj¹cym i odpowiadaj¹cej cenie rynkowej na danym
terenie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia podana dla okreœlonej grupy wiekowej, wagowej zwierz¹t (poszczególnej pozycji polisy) stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w odniesieniu do zwierz¹t
ujêtych w tej pozycji.
§ 11
Sumê ubezpieczenia ustala siê w nastêpuj¹cych grupach danego
gatunku:
1) dla koni:
a) od 6 m-cy do 2 lat - Ÿrebiêta,
b) powy¿ej 2 lat - konie,
2) dla byd³a
a) m³odego, przeznaczonego do odnowienia stada lub opas,
b) ja³ówek i krów,
c) buhai,
3) dla owiec lub kóz
4) dla trzody chlewnej wartoœæ rycza³tow¹ w grupach wagowych:
a) warchlaki - 45 kg,
b) tuczniki - 120 kg,
c) maciory i knury - 200 kg,

d) maciory i knury ponad 200 kg do zadeklarowanej wagi,
5) dla m³odego byd³a rzeŸnego okreœla siê wagow¹ wartoœæ rycza³tow¹
- 400 kg.
§ 12
Suma ubezpieczenia ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania.
Sk³adka ubezpieczeniowa
§ 13
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³adek
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokoœæ
zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia,
2) zakresu ubezpieczenia,
3) wysokoœci sumy ubezpieczenia i limitu dla jednego wypadku
ubezpieczeniowego,
4) czêstotliwoœci op³acania sk³adki,
5) gatunku zwierz¹t,
6) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
7) sta¿u ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cego w UNIQA TU S.A.
2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹:
1) z tytu³u bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia powy¿ej 2 lat
w UNIQA TU S.A.;
2) indywidualnie po analizie szkodowoœci za ostatni roczny okres
ubezpieczenia.
3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u:
1) roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
2) szkodowego przebiegu poprzedniego, rocznego okresu ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.
4. Sk³adkê w ubezpieczeniu byd³a rzeŸnego i trzody chlewnej ustala
siê dla poszczególnych grup wagowych od wartoœci rycza³towej
oraz ceny 1 kg ¿ywca, ustalonej w porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym.
§ 14
1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone
s¹ w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany
przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub bankowego
uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego.
6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie
kolejnej raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A., o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego
do zap³aty z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata
sk³adki w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.
7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed
zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e
wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ
zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ.
W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu,
na który przypada³a niezap³acona sk³adka.
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8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje
zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.
Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela

9. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.
10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili,
w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku
bie¿¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania
druga strona, mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê
ze skutkiem natychmiastowym.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 15
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia zwierz¹t powinien
zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) gatunek zwierz¹t w podziale na grupy, o których mowa w § 11,
2) liczbê zwierz¹t w danej grupie zg³oszonych do ubezpieczenia,
3) p³eæ i wiek lub wagê zwierz¹t, a w odniesieniu do koni ponadto
umaszczenie i typ u¿ytkowy,
4) wartoœæ rynkow¹ zwierz¹t na danym terenie na dzieñ sk³adania
wniosku z tym, ¿e w grupie trzody chlewnej i byd³a rzeŸnego
okreœlenie wagi i ceny 1 kg ¿ywca na dzieñ sk³adania wniosku,
a w grupie koni podan¹ wartoœæ dla ka¿dego zwierzêcia osobno,
5) wartoœæ koni hodowlanych lub sportowych okreœlon¹ przez
rzeczoznawcê,
6) okres ubezpieczenia oraz oœwiadczenie, ¿e zg³oszone do ubezpieczenia zwierzêta s¹ zdrowe i bez wad.
3. Na ¿¹danie UNIQA TU S.A. do wniosku nale¿y do³¹czyæ opiniê lekarza okreœlaj¹c¹ stan zdrowia, iloœæ, wartoœæ zwierz¹t, maœæ, znaki
szczególne, wystawion¹ nie wczeœniej ni¿ 7 dni przed z³o¿eniem
wniosku.

§ 21
1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku,
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 i § 6 ust.1.
2. Umowê ubezpieczenia zwierz¹t wymienionych w § 11 mo¿na
zawrzeæ na okres odpowiadaj¹cy okresowi tuczu, opasu lub chowu
ubezpieczonej grupy zwierz¹t.
§ 22
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A.rozpoczyna siê piêtnastego dnia
po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - karencja, nie wczeœniej
jednak ni¿ piêtnastego dnia po dniu op³acenia nale¿nej sk³adki
przez Ubezpieczaj¹cego. W umowie mo¿na przyj¹æ inny, póŸniejszy
termin pocz¹tku odpowiedzialnoœci.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê jednak od dnia
nastêpnego po zawarciu ubezpieczenia i op³aceniu nale¿nej sk³adki,
je¿eli ubój z koniecznoœci lub padniêcie zwierzêcia nast¹pi³y na skutek wypadku.
3. W ubezpieczeniach zawartych na okres jednego roku w razie
przed³u¿enia umowy na nastêpny okres przed up³ywem bie¿¹cego
okresu ubezpieczenia - odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. trwa bez
przerwy.
4. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ w ci¹gu 14 dni po up³ywie
okresu ubezpieczenia - przy ubezpieczeniach zawieranych na okres
roczny - je¿eli ubezpieczone zwierzê padnie lub zostanie ubite
z koniecznoœci z powodu choroby albo wypadku, które zasz³y przed
up³ywem okresu ubezpieczenia.
§ 23

Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹ lub
innym dokumentem ubezpieczenia.

Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniach krótkoterminowych rozpoczyna siê:
1) w ubezpieczeniu okreœlonym w § 6 ust. 1 pkt 1 od dnia dokonania trzebienia, nie wczeœniej ni¿ po up³ywie okresu karencji (§ 22
ust. 1) i po op³aceniu nale¿nej sk³adki, a koñczy siê z up³ywem
nastêpuj¹cego okresu w odniesieniu do:
- ogierów - 21 dni,
- buhajów i tryków - 14 dni,
- knurów od 6 miesiêcy - 14 dni,
- warchlaków - 8 dni
licz¹c od dnia dokonania trzebienia przeprowadzonego w okresie
wa¿noœci umowy
ubezpieczenia,
2) w ubezpieczeniach okreœlonych w § 6 ust. 1 pkt 2 - od dnia
nastêpnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i op³aceniu nale¿nej
sk³adki, nie wczeœniej ni¿ od chwili przyst¹pienia do operacji,
a koñczy siê z up³ywem okresu podanego w dokumencie ubezpieczenia,
3) w ubezpieczeniach okreœlonych w § 6 ust. 1 pkt 3-7 - od dnia
nastêpnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i op³aceniu nale¿nej
sk³adki, a koñczy siê w terminie okreœlonym w dokumencie ubezpieczenia i obejmuje szkody powsta³e:
a) w ubezpieczeniu na czas transportu (§ 6 ust. 1 pkt 3)
od chwili za³adowania zwierzêcia na œrodek lokomocji do chwili
wy³adowania w miejscu docelowym,
b) w ubezpieczeniu na czas transportu i przebywania na bazie (§ 6
ust. 1 pkt 4) od chwili wyprowadzenia zwierz¹t ze sta³ego miejsca pobytu do chwili wprowadzenia na miejsce pobytu sta³ego
lub przekazania nabywcy,
c) w ubezpieczeniu na czas wystawy (§ 6 ust. 1 pkt 5) od chwili
wprowadzenia zwierzêcia na teren wystawy do chwili jego
wyprowadzenia,
d) w ubezpieczeniu na czas zawodów sportowych (§ 6 ust. 1 pkt 6)
od chwili rozpoczêcia zawodów do momentu zakoñczenia wraz
z treningami do tych zawodów,
e) w ubezpieczeniu na czas krêcenia filmów (§ 6 ust. 1 pkt 7)
od chwili wejœcia do momentu opuszczenia planu zdjêciowego.

§ 20

§ 24

W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwi¹zuje siê:

§ 16
UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które
zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.
§ 17
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych
sobie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1 niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela,
obowi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.
§ 18
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia,
jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie
uzyskanych informacji.
§ 19
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1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia;
2) z up³ywem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia
zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia;
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego
wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez
UNIQA TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku
o którym mowa w § 14 ust. 7;
7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹
przejœcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć
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. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia
od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
§ 25
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym
a) w przypadku, o którym mowa w § 14 ust 10;
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci
zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o
odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.
§ 26
1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 14
ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych
powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹ ra¿¹ce
zaniedbania w prowadzonej dzia³alnoœci hodowlanej.
2. Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione
w umowie ubezpieczenia.
§ 27
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§ 28
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do przestrzegania
przepisów prawa reguluj¹cych prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœæ
objêt¹ zakresem ubezpieczenia, a tak¿e powszechnie obowi¹zuj¹cych
przepisów maj¹cych na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
a w szczególnoœci:
1) przestrzegaæ podstawowych zasad pielêgnacji, ¿ywienia i
u¿ytkowania zwierz¹t, zapobiegaæ powstawaniu szkód oraz
utrzymywaæ w³aœciwe warunki sanitarne, a tak¿e wykonywaæ profilaktyczne zabiegi wskazane przez UNIQA TU S.A.,
2) stosowaæ siê do przepisów w sprawie zwalczania zakaŸnych 		
chorób zwierzêcych oraz niezw³ocznie zg³aszaæ pojawienie siê
takich wypadków lekarzowi weterynarii lub urzêdowi gminy, a w
razie wypadku lub choroby zwierzêcia - wezwaæ niezw³ocznie lekarza weterynarii i stosowaæ siê do jego zaleceñ,
3) oznakowaæ zwierzêta, je¿eli tak stanowi umowa ubezpieczenia,
4) umo¿liwiæ UNIQA TU S.A. w ka¿dym czasie oglêdziny ubezpieczonych zwierz¹t i zbadanie warunków w jakich przebywaj¹,
5) w razie padniêcia zwierzêcia - niezw³ocznie zawiadomiæ lekarza
weterynarii w celu ustalenia przyczyny padniêcia,

6) w razie uboju zwierzêcia poddaæ miêso badaniu przez uprawnionego lekarza weterynarii.
§ 29
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1) stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów przewozowych oraz
w przypadku powstania szkody w wyniku wypadku drogowego
zawiadomiæ niezw³ocznie o tym fakcie Policjê,
2) zg³osiæ do ubezpieczenia wszystkie posiadane zwierzêta z danej
grupy czy gatunku, a w razie zwiêkszenia w okresie ubezpieczenia stanu posiadania zwierz¹t (z danego gatunku czy grupy)
zawiadomiæ UNIQA TU S.A. w ci¹gu 7 dni od daty nabycia czy
dochowania zwierzêcia do odpowiedniego wieku czy wagi i op³aciæ
dodatkow¹ sk³adkê,
3) nie pozbywać się padłych zwierząt przed ich oględzinami przez
przedstawiciela UNIQA TU S.A. UNIQA TU S.A. nie może powołać
się na to postanowienie, jeżeli nie dokonało oględzin w ciągu 7dni
od daty zgłoszenia szkody ,
4) niezwłocznie po powstaniu szkody dostarczyć UNIQA TU S.A.:
a) zg³oszenie szkody,
b) opiniê lekarza weterynarii lecz¹cego zwierzê i lekarza weterynarii przeprowadzaj¹cego sekcjê zw³ok zwierzêcia albo opiniê
po poubojowym badaniu miêsa,
c) rachunek wydany przez jednostkê uprawnion¹ do skupu
za zakupione od poszkodowanego zwierzê lub jego tuszê
(miêso, skórê), a w przypadku zwierz¹t pad³ych dokumenty
potwierdzaj¹ce sposób zagospodarowania padliny (miêsa nie
zdatnego),
d) pokwitowanie za leczenie chorych zwierz¹t wystawione przez
lekarza weterynarii,
5) zabezpieczyæ paszê do dyspozycji UNIQA TU S.A., w przypadku
podejrzenia, ¿e przyczyn¹ padniêcia by³o zatrucie,
6) w razie powstania szkody w czasie transportu (§ 6 ust. 1 pkt 3,
4) dodatkowo Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest z³o¿yæ w UNIQA
TU S.A. protokó³ (oœwiadczenie o powstaniu szkody, je¿eli zwierzê
by³o przewo¿one w³asnym transportem) stwierdzaj¹cy padniêcie,
ubicie z koniecznoœci zwierzêcia i ewentualn¹ przyczynê szkody,
podpisany przez przedstawiciela jednostki dokonuj¹cej transportu.
§ 30
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony jest zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A. o wypadku;
3) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez
z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecznego ich dochodzenia;
4) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia jej
rozmiarów oraz z³o¿yæ wyliczenie wartoœci szkody.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego
niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust 1. pkt 1 UNIQA
TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego
powodu.
3. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
obowi¹zku okreœlonego w ust.1 pkt 2 UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o
siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.
§ 31
Niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wymienionego w § § 28,
29 z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 i 3 może skutkować odmową wypłaty
części lub całości odszkodowania, jeżeli miało wpływ na powstanie
szkody lub zwiększenie jej rozmiaru (w tym zidentyfikowania padłego
zwierzęcia).
Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania
§ 32
1. Podstawê do ustalenia wysokoœci odszkodowania stanowi suma
ubezpieczenia.
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2. W ubezpieczeniu trzody chlewnej w tuczu oraz m³odego byd³a
i owiec przeznaczonych na opas lub do odnowienia stada, wysokoœæ
szkody oblicza siê mno¿¹c wagê pad³ego zwierzêcia przez cenê 1kg
¿ywej wagi zwierzêcia przyjêtej do wyliczenia sumy ubezpieczenia.
Cena 1 kg ¿ywej wagi zwierzêcia przyjêtej do ustalenia wysokoœci
odszkodowania, nie mo¿e byæ wy¿sza od przeciêtnej ceny za 1 kg
¿ywca, stosowanej w dacie szkody przez podmioty prowadz¹ce
skup zwierz¹t na danym terenie.

4. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.

3. Je¿eli do ubezpieczenia przyjêto sumy ubezpieczenia w wysokoœci
ni¿szej od przeciêtnych cen rynkowych, wtedy sumy te stanowi¹
podstawê do ustalenia wysokoœci odszkodowania. W przypadku
gdy wartoœæ zwierzêcia, które uleg³o szkodzie jest mniejsza od
sumy ubezpieczenia, wysokoœæ szkody ustalana jest na podstawie
jego rzeczywistej wartoœci.

5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 4 UNIQA
TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz
ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej
na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym,
jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz
wypłaca bezsporną część odszkodowania.

4. Od ustalonej kwoty odszkodowania (ust. 2) odejmuje siê 100%
wartoœci spieniê¿onych pozosta³oœci po szkodzie, tj. spieniê¿enia
tuszy, zwierzêcia lub skóry.

6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania.

5. Koszty uboju zwierz¹t i oceny przydatnoœci miêsa przez
upowa¿nion¹ instytucjê, odlicza siê od wartoœci pozosta³oœci
po szkodzie w przypadku udokumentowania tych czynnoœci
rachunkiem lub faktur¹.

7. 7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy
rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie
jest on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności
oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. W razie nieudokumentowania rachunkiem sprzeda¿y skór z ubitych z koniecznoœci koni, byd³a, owiec, kóz - od wysokoœci szkody,
z zastrze¿eniem ustêpu 4 odlicza siê równowartoœæ skóry ustalon¹
wed³ug przeciêtnej ceny stosowanej w dacie ustalenia odszkodowania, przez jednostki upowa¿nione do skupu skór na danym terenie.

Roszczenia regresowe
7. W przypadku nieudokumentowania sprzeda¿y miêsa ubitego
z koniecznoœci zwierzêcia, wysokoœæ szkody zmniejsza siê:
1) dla koni - o 40%
2) dla byd³a:
a) w przypadku miêsa zdatnego do spo¿ycia - 70%
b) w przypadku miêsa warunkowo zdatnego do spo¿ycia 50%
3) dla trzody chlewnej:
a) w przypadku miêsa zdatnego do spo¿ycia - 80%
b) w przypadku miêsa warunkowo zdatnego do spo¿ycia 50%
8. W przypadku gdy miêso zwierz¹t pad³ych i ubitych z koniecznoœci
uznane zosta³o przez upowa¿nion¹ instytucjê za niezdatne
do spo¿ycia, UNIQA TU S.A. nie odlicza wartoœci pozosta³oœci
po szkodzie.

§ 34
1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.
2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A.
mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.
Zawiadomienia i oœwiadczenia

9. W ka¿dej szkodzie UNIQA TU S.A. potr¹ca z nale¿nego odszkodowania 20% udzia³ w³asny.
10. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby, przeliczenia walut obcych dokonuje siê, wed³ug kursu œredniego NBP
z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania.
§ 33
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym
ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości
odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
w szczególności ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony albo
jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.

§ 35
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.
2. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie
niż pisemna.
Skargi i za¿alenia
§ 36
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
2. Ubezpieczonemu, Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu przysługuje prawo do zgłaszania UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub
jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
3. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu
do UNIQA TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia
sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Postanowienia koñcowe

3. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody
lub prawomocnego orzeczenia sądu.
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§ 37
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.

albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 38

§ 39

1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia
mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej
albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.

2. Niniejsze OWU zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. i mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia
2016 r.

3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
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