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UBEZPIECZYCIEL

UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY

Ubezpieczycielem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Ubezpieczający – osoba lub podmiot, który zawiera Umowę

Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie

ubezpieczenia; Ubezpieczającym może być każda osoba fizyczna,
osoba

prawna

bądź

jednostka

organizacyjna

nieposiadająca

osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa może być
podmiotem praw i obowiązków (np. spółka jawna).
Ubezpieczony – osoba lub podmiot, któremu na podstawie Umowy
ubezpieczenia udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.

PRODUKT KIEROWANY DO
Podmiotów prowadzących:
1)

chów i hodowlę drobiu rzeźnego;

2)

produkcję jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z produkcji zwierzęcej, który Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia produkcji
zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia, w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona
na skutek szkody spowodowanej wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego (§ 6 ust. 1 OWU).

ZAKRES UBEZPIECZENIA – § 7, KLAUZULA SALMONELLA, PTASIA GRYPA, CHOROBY REJESTROWANE,
HISTOMONOZA, NIEDOUBEZPIECZENIE, SZKODY POŚREDNIE
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie lub utrata spodziewanego zysku z produkcji zwierzęcej, spowodowane oddziaływaniem skutków
zdarzenia ubezpieczeniowego na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej.
Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest:
1)

awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcie, przerwa w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika w stadach indyków;

2)

wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu wymienionych w Załączniku nr 1 do OWU;

3) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji wymienionych w Załączniku nr 2 do OWU;
4) zakażenie stada serotypami Salmonella;
5) zakażenie stada chorobą czarnej główki (zakażenie wiciowcem – Histomonas meleagridis).
Przez ujemne skutki zdarzenia dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej (szkodę) rozumie się:
1)

śmierć bądź nakaz uboju zwierząt;

2)

zmniejszenie wydajności produkcyjnej zwierząt;

3) spadek wartości produktów zwierzęcych;
4) przerwanie procesu produkcyjnego;
5) zakaz dostaw i ograniczenia sprzedaży wskutek blokady gospodarstwa.

OPIS ŚWIADCZEŃ – KLAUZULE (RYZYKA) DODATKOWE – ZAŁĄCZNIK ,,KLAUZULE DODATKOWE”
1.

Klauzule dodatkowe:
1)

Klauzula Salmonella – rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest
stwierdzenie zakażenia stada serotypami Salmonella odpowiednio dla kierunków:

2)

a)

Brojler kurzy, brojler indyczy, kura nioska oraz stado rodzicielskie indyków - Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium;

b)

Stado rodzicielskie kur - Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, S. Hadar oraz S. Virchow.

Klauzula Ptasia grypa – rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest
stwierdzenie zakażenia stada chorobami podlegającymi obowiązkowi zwalczania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OWU.

3)

Klauzula Choroby rejestrowane - rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
jakim jest stwierdzenie zakażenia stada chorobą podlegającą obowiązkowi rejestracji, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OWU.

4)

Klauzula Histomonoza – rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim
jest stwierdzenie zakażenia stada chorobą czarnej główki (zakażenie wiciowcem – Histomonas meleagridis).

5)

Klauzula Niedoubezpieczenie – ustala, że przy wyliczaniu odszkodowania

Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady

odpowiedzialności proporcjonalnej w przypadku niedoubezpieczenia, jeżeli wartość rocznej produkcji wyliczonej według zasad określania
sumy ubezpieczenia dla ubezpieczanego kierunku produkcji w okresie szkody nie przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia.
6)

Klauzula Szkody pośrednie – przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są wyłącznie szkody będące następstwem wydania decyzji
administracyjnych związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, zgodnie z Załącznikiem nr 1, a decyzje te
dotyczą bezpośrednio lokalizacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dostawcę lub odbiorcę pr oduktów pochodzenia
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zwierzęcego, z którym Ubezpieczony współpracuje w ramach prowadzenia przez Ubezpieczonego produkcji zwierzęcej objętej ochroną
ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli dotyczy również przypadków, w których dostawca
lub odbiorca produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzi działalność poza granicami Polski.
Pełen opis, zakres odpowiedzialności i wyłączeń znajduje się w treści klauzul w Załączniku: Klauzule dodatkowe do OWU Generali
Produkcja Zwierzęca.

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/ROZWIĄZANIE UMOWY - § 4 I 5
1.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż po 7 dniach od zawarcia Umowy. Powyższa zasada nie ma zastosow ania dla
Umów kontynuowanych (wznawianych) z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej u Ubezpieczyciela.

2.

Do udzielanej ochrony ubezpieczeniowej znajduje zastosowanie okres karencji, na zasadach wskazanych poniżej.
Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie karencji nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku, gdy szkoda
wystąpi po upływie okresu karencji. Ubezpieczyciel uwzględnia fakt braku odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w okresie karencji w kalkulacji
wysokości składki za Umowę ubezpieczenia (Ubezpieczyciel nie nalicza i tym samym nie pobiera składki za okres karencji).

3.

Okres karencji jest liczony od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i wynosi 30 dni – w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, o których
mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) do 4) OWU- o ile zdarzenia takie są obejmowane ochroną na podstawie zawartej Umowy.
Karencja nie ma zastosowania dla Umów kontynuowanych (wznawianych) z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej u Ubezpieczyciela
lub zawartych z innym zakładem ubezpieczeń, przy czym zniesienie karencji odnosi się wyłącznie do tych rodzajów zdarz eń ubezpieczeniowych,
które były objęte ochroną na podstawie poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

4.

Jeżeli Umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w okresie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

5.

Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.

6.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
a) z upływem dnia określonego w Umowie, jako data końcowa okresu ubezpieczenia;
b) z chwilą otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, w przypadku
określonym w § 5 ust. 1;
c) z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia Ubezpieczyciela o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
o którym mowa w § 5 ust. 3;
d) z chwilą, gdy na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań suma ubezpieczenia uległa wyczerpaniu;
e) z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres ubezpieczenia – jeśli termin płatności składki przypadał przed tym
dniem i nie opłacono składki w terminie;
f)

z upływem dnia, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu do zapłaty drugiej
lub kolejnej raty składki;

g) w dniu zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego z innej przyczyny niż zdarzenie objęte ochroną
ubezpieczeniową;
h) w przypadku określonym w § 6 ust. 4, jeśli wprowadzone przez Ubezpieczonego zmiany dotyczyły wszystkich wymienionych w Umowie,
ubezpieczonych kierunków produkcji zwierzęcej;
i)

w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela ze skutkiem natyc hmiastowym, zgodnie z § 3 ust. 12;

j)

w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Szczegółowy katalog sposobów zakończenia Umowy zawarto w § 5 OWU.

ZGŁASZANIE SZKÓD I ODWOŁAŃ / ZAPIS DOTYCZĄCY REKLAMACJI § 13
W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, które skutkować

może powstaniem szkody do obowiązków

Ubezpieczonego należy:
1)

niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi, najpóźniej w następnym dniu roboczym:
a) choroby zakaźne zwalczane z urzędu lub podejrzenie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu;
b) każde działanie urzędowe, które jest w stanie spowodować zobowiązanie Ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia;
c) każdy poważny przypadek zachorowania w inwentarzu żywym objętym ubezpieczeniem procesu produkcyjnego;

2)

niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi, najpóźniej w ciągu 24 godzin, pozostałe zdarzenia ubezpieczeniowe, które są w stanie spowodować
zobowiązanie Ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia;

3) wypełnienie wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg
zdarzenia i okoliczności powstania szkody oraz dostarczenie decyzji, nakazów, zakazów oraz innych dokumentów wydanych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii lub innych organów administracji państwowej;
4) dostarczenie wypełnionego przez lekarza weterynarii prowadzącego stado formularza statusu zdrowotnego stada bądź innego dokumentu
dotyczącego stanu zdrowotnego stada;
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5) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru;
6) umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich
wyjaśnień oraz przedstawienie niezbędnych dowodów żądanych przez Ubezpieczyciela – w szczególności udostępnić dokumenty, o których mowa w
§ 11 ust. 5, księgi handlowe, inwentaryzacje i bilanse, a także księgi pomocnicze, rachunki i dowody prowadzonej działalności w okresie bieżącego roku
obrotowego oraz 3 lat poprzedzających;
7)

stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw.

Zasady rozpatrywania reklamacji
1.

Będący osobą fizyczną Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odsz kodowania lub
świadczenia („Klient”) może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia
(„reklamacje”). Reklamacje mogą być składane również przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej lub zlece niodawcę gwarancji
ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych, w tym będących osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej.

2.

Reklamacje mogą być składane:
1)

w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Generali, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa lub jednostce obsługującej klientów, albo przesyłane
przesyłką pocztową,

2) ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3.

Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Kli enta.

4.

Generali rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwia jące rozpatrzenie
reklamacji i udzielenia odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje Klienta, który złożył reklamację o przyczynach
opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzeni a reklamacji
i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Na wniosek Klienta odpowie dź na
reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

6.

Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między
klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

7.

Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, doty czące
działania lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informa cje, o których
mowa w ust. 3 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich ot rzymania przez
Generali, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Ge nerali informuje zainteresowanego o sposobie
załatwienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie
z niniejszym ustępem nie mają zastosowania postanowienia ust.4-6 powyżej.

8.

Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru
Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiot ów rynku
finansowego.

9.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających
z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkający mi w Unii Europejskiej
a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR do stępnej
pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Generali:
centrumklienta@generali.pl.

10. Podmioty określone w ust. 1, mogą składać zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych, agentów
ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jed nego zakładu
ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, w sposób ustalony przez te podmioty rynku finansowego.
11.

Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest Ubezpieczony.
W przypadku przeniesienia praw z Umowy ubezpieczenia na Bank (cesja) uprawnionym do odszkodowania jest Bank.

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB NALICZANIA SKŁADKI/KOSZTÓW – § 10
1.

Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi należy się składka. Zobowiązanym do zapłaty składki jest Ubezpieczaj ący.
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2.

Wysokość składki jest ustalana na podstawie aktualnie obowiązującej taryf y dla danego ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i zwyżek
w składce wynikających z taryfy. Wysokość składki pobieranej za okres ubezpieczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia oraz uwzględnia
zmiany zakresu ryzyka ubezpieczeniowego w czasie trwania okresu ubezpieczenia, w szczególności zastosowanie okresów karencji.

3.

Wysokość składki może zostać również ustalona na podstawie indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez Ubezpieczyciela.

4.

Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach. Ilekroć w OWU jest mowa o składce, należy rozumieć przez to również pierwszą ratę składki.

5.

Składka powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, chyba że Ubezpieczyciel wskazał późniejszy termin płatności.

6.

W przypadku, gdy termin płatności składki przypada przed początkiem okresu ubezpieczenia, nieopłacenie składki w terminie pow oduje
automatyczne rozwiązanie Umowy z upływem dnia poprzedzającego dzień, który miał stanowić począte k okresu ubezpieczenia.

7.

Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. W przypadku braku wypowiedzenia
rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia.

8.

Jeśli Ubezpieczający nie opłaci w terminie drugiej lub kolejnej raty składki, Ubezpieczyciel może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty, wyznaczając mu
dodatkowy 7-dniowy termin, z zastrzeżeniem, iż uchybienie temu dodatkowemu terminowi spowoduje rozwiązanie Umowy ubezpieczenia z upływem
tego terminu. Jeśli Ubezpieczyciel nie skorzysta z tego uprawnienia, Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z końcem okresu ubezpieczenia.

9.

Pozostałe konsekwencje nieopłacenia składki lub jej raty w terminie regulują przepisy Kodek su cywilnego.

10. W razie rozwiązania Umowy na skutek nieopłacenia składki lub jej raty, wpłacone przez Ubezpieczającego składki za niewykorzys tany okres
ubezpieczenia podlegają po rozwiązaniu Umowy zwrotowi.
11. Za zapłatę składki lub jej raty uważa się wyłącznie zapłatę kwoty nie mniejszej niż wskazana w momencie zawarcia ubezpieczenia.
12. W przypadku zapłaty składki przelewem, za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia zlecenia przez Ubezpieczającego pod warunkie m, że na
rachunku bankowym Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków.

NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI § 4 UST. 4 I 5; § 8; § 16 UST. 2 I 3 ORAZ W TREŚCIACH KLAUZUL
DODATKOWYCH W ZAŁĄCZNIKU OWU
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane prze z:
1)

sytuacje nadzwyczajne, to jest: działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, trzęsienia
ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywa nie lub zarekwirowanie mienia przez władzę;

2)

wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub każenie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1)

niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania zabiegów zootechnicznych i/lub weterynaryjnych;

2)

wad genetycznych lub wrodzonych zwierząt;

3) skutków wad lub chorób, które istniały już w momencie rozpoczęcia obowiązywania ubezpieczenia;
4) chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, które występowały na terenie tej samej miejscowości, co miejsce ubezpieczenia, w chwili zawier ania
Umowy ubezpieczenia lub w okresie karencji;
5) skutków wadliwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania urządzeń służących podawaniu paszy, wody, niezależnie od powodów wadliwego
funkcjonowania lub braku funkcjonowania;
6) chorób zakaźnych zwierząt innych niż objęte zakresem ubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami OWU, Załączników do OWU i Klauz ul
dodatkowych);
7)

zatrucia stada innego niż odpowiadającego definicji wskazanej w § 2 pkt 33.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wzrostu wartości utraconych dochodów:
1)

w wyniku zarządzonych urzędowo ograniczeń dotyczących odbudowy lub działalności, o ile nie zostały one spowodowane przez zdarzenia objęte
ubezpieczeniem;

2)

wskutek tego, że Ubezpieczony z przyczyn leżących po jego stronie (w tym związanych z brakiem odpowiednich środków finansowyc h) nie
doprowadził w czasie, który standardowo w takich sytuacjach jest wymagany, do:
a)

zmiany sposobu produkcji zwierzęcej – jeśli decyzją administracyjną związaną z wystąpieniem chorób zwalczanych z urzędu, o których mowa
w Załączniku nr 1 do OWU, Ubezpieczony został zobowiązany do zmiany sposobu prowadzenia produkcji zwierzęcej;

b)

przywrócenia do stanu poprzedniego lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych składników mienia niezbędny ch
do prowadzenia produkcji zwierzęcej, w tym rannych, padłych lub ubitych zwierząt;

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem przepięcia:
1)

w maszynach i urządzeniach, w których – w okresie poprzedzającym szkodę – nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego
stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producenta;

2)

powstałe w trakcie naprawy lub prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób związanych z okresowymi badani ami
eksploatacyjnymi.

Pełen zakres wyłączeń dla poszczególnych ubezpieczeń został określony w treści OWU.
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INFORMACJA O KONSEKWENCJACH WCZEŚNIEJSZEGO ROZWIĄZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA - § 5
1.

Jeżeli Umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w okresie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2.

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, obliczany proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanej ochrony.

REGULACJE PODATKOWE
Świadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o pod atku
dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZUPEŁNIENIE - § 2, ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2
Wybrane definicje:
1)

Zysk z produkcji zwierzęcej – różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z tytułu sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego a kosztami
zmiennymi;

2)

Przychód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego – iloczyn ilości sprzedanych produktów pochodzenia zwierzęcego
i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży;

3) Produkty pochodzenia zwierzęcego – produkty pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt oraz produkty pozyskane z takich produktów, przeznaczone
do spożycia przez ludzi, a także żywe zwierzęta przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi;
4) Koszty zmienne – koszty które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zaliczamy do nich: zakup
pasz, zakup zwierząt, koszty inseminacji, koszty opieki weterynaryjnej, leków, szczepień, koszty oczyszczania, odkażania, der atyzacji i dezynsekcji,
koszty energii i wody, koszty pracowników najemnych, których praca bezpośrednio związana jest z prowadzoną produkcją zwierzęcą, koszty
utylizacji związane z produkcją zwierzęcą.
Załącznik nr 1
1) pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD)
2) grypa ptaków (Avian influenza - AI)
3) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND)
Załącznik nr 2
1) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis)
2) zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)/Infectious bursal disease (Gumboro disease)
3) choroba Mareka (Marek’s disease)
4) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis)/ Avian mycoplasmosis (Mycoplasma. gallisepticum, M. synoviae,
M. meleagridis)

Bank w niniejszej ofercie pełni rolę Pośrednika Generali T.U. S.A.
Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej p rzez Komisję Nadzoru Finansowego
w czerwcu 2014 r. i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech produktu. Niniejszy dokument ma jedynie charakter
informacyjny i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana w oparciu o postanowienia dokumentu ubezpieczenia oraz treść
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Generali Produkcja Zwierzęca (OWU) oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z późn. zm.) oraz ew entualnych klauzul dodatkowych.
Zakres i warunki udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wynikają z postanowień tych dokumentów. Decyzję
o zawarciu Umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogó lnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedn i, skorzystaj z usług profesjonalnego doradcy
w tym zakresie przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia.
Wierzytelności ubezpieczonego klienta banku lub innej osoby uprawnionej z Umowy ubezpieczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń wynikające z zawarcia tej Umowy
nie są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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