KARTA PRODUKTU GENERALI KONIE
UBEZPIECZYCIEL

UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY

Ubezpieczycielem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

Ubezpieczającym/Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która jest właścicielem konia lub posiada do niego inny tytuł
prawny.

PRODUKT KIEROWANY DO:

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Posiadaczy i hodowców koni.

Ubezpieczenie koni.
Ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
a)

Ubezpieczenie koni
BASIC

STANDARD

PREMIUM

kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży
śmierć lub uśmiercenie z konieczności w wyniku wypadku (również podczas transportu)
brak

b)

śmierć lub uśmiercenie z konieczności w wyniku ciąży i porodu, choroby, operacji lub kastracji

brak

brak

trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku
ciąży i porodu, choroby, operacji lub kastracji

0% udziału własnego

0% udziału własnego

0% udziału własnego

Ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni
OPERACJE
Ubezpieczenie obejmuje udział w kosztach operacji.
Operacja wg OWU: operacja przeprowadzana w zakładzie leczniczym dla zwierząt przez lekarza weterynarii w znieczuleniu ogólnym
PAKIET PODSTAWOWY

PAKIET KOMFORT

PAKIET KOMFORT PLUS

limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie przy operacyjnym leczeniu kolek żołądkowo–jelitowych
4 000 zł

8 000 zł

12 000 zł

limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie przy operacjach na otwartej jamie brzusznej lub klatce piersiowej, operacyjnym leczeniu złamań
4 000 zł

8 000 zł

12 000 zł

limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie przy operacyjnym usuwaniu zmian nowotworowych, organów lub części organów, operacji zęba lub
szczęki, operacjach w przypadku urazowego i nagłego zerwania ścięgien, mięśni lub więzadeł, operacji w przypadku ran, operacy jnej pomocy przy
porodzie i wszystkich innych operacjach mających na celu leczenie nagłych przypadków zagrażających życiu
1 500 zł

2 500 zł

2 500 zł

limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie przy zabiegach operacyjnych prowadzonych w sedacji w obszarze zębów lub szczęki
brak

brak

2 000 zł

łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
25 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

udział własny
brak
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest koń, którego Ubezpieczony jest właścicielem lub posiada do niego inny tytuł prawny.
Do ubezpieczenia mogą być przyjęte konie, które ukończyły minimalny wiek przyjęcia do ubezpieczenia i nie przekroczyły maksym alnego wieku przyjęcia.
Wariant ubezpieczenia/ryzyko
dodatkowe

Minimalny wiek/stan konia

Maksymalny wiek/stan konia

Basic i Operacje

ukończony 7 dzień życia

brak ograniczenia

Basic dla koni wyścigowych

ukończony 7 dzień życia

konie biegające po płaskim i przez przeszkody - 4 lata
kłusaki 7 lat

Standard

ukończony 7 dzień życia

13 lat

Standard dla koni wyścigowych

ukończony 7 dzień życia

konie biegające przez przeszkody 4 lata

konie biegające przez przeszkody ukończone 2 lata

kłusaki, konie biegające po płaskim 7 lat

Premium

ukończony 7 dzień życia

10 lat

Trwała utrata zdatności użytkowej w
wyniku wypadku

ukończony 7 dzień życia

18 lat

Trwała utrata zdatności rozpłodowej

ogier – ukończone 2 lata
klacz – ukończone 3 lata

13 lat

Ubezpieczenie płodu i źrebaka

ukończony 6 miesiąc ciąży licząc od daty krycia

ukończony 8 miesiąc ciąży licząc od daty krycia

OPIS ŚWIADCZEŃ – KLAUZULE (RYZYKA) DODATKOWE
Ubezpieczenie koni
W wariancie Basic ochrona może zostać rozszerzona o:
▪ ubezpieczenie trwałej utraty zdatności użytkowej w wyniku wypadku,
▪ ubezpieczenie trwałej utraty zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku.
W wariancie Standard i Premium ochrona może zostać rozszerzona o:
▪ ubezpieczenie trwałej utraty zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, ciąży lub porodu, choroby, operacji,
▪ ubezpieczenie płodu i źrebaka.
W wariancie Basic Standard i Premium ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenie udziału w kosztach operacji kolki żołądk a i jelit w wariancie:
a) Podstawowym – z limitem do 4 000 zł na jedno zdarzenie,
b) Komfort – z limitem do kwoty 8 000 zł na jedno zdarzenie.
OC posiadacza konia
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego (lub innej osoby która za jego wiedzą i zgodą używa konia) za szkody w mieniu lub
na osobie, wyrządzone osobom trzecim na terytorium Unii Europejskiej, będące następstwem czynu niedozwolonego.
Suma gwarancyjna
100 000 zł

200 000 zł

500 000 zł

Udziały własne
brak

brak

brak

Rozszerzenie ochrony
Szkody powstałe w związku z udziałem konia w zawodach konnych, a także wystawach, aukcjach, egzaminach na klasy jeździeckie, rajdach
długodystansowych
Szkody powstałe w związku z wykorzystaniem konia do ciągnięcia drewna, powożenia bryczką lub ciągnięcia sani

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/ROZWIĄZANIE UMOWY
Okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez strony Umowy.
Umowa może zostać zawarta na okres: 21 dni, 12 miesięcy, 3 lat lub na inny, wybrany okres.. Umowa ubezpieczenia, zawierana na okres nie krótszy niż
12 miesięcy, ulega automatycznemu przedłużeniu na roczny okres ubezpieczenia, przy zachowaniu tego samego zakresu ubezpieczenia, sumy
ubezpieczenia i składki, jeśli:
▪ żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed końcem dotychczasowego okresu ubezpieczenia, pisemnego
oświadczenia woli o nieprzedłużeniu Umowy i
▪ przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia zostanie zapłacona kolejna składka regularna obejmująca kolejny okres ubezpieczenia.
W niniejszym trybie Umowa ubezpieczenia może być przedłużana wielokrotnie.
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W ubezpieczeniu koni, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie ustalonego okresu karencji. Okres karencji rozpoczyna
się od momentu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia i wynosi:
▪ dla zdarzeń wynikłych z chronicznej kulawizny, szczególnie dla kulawizn wewnątrz puszki kopytowej, kulawizny trzeszczkowej, o brączki kostnej,
szpatu oraz kończyn szczudłowatych (w odniesieniu do źrebiąt), ataksji (także w następstwie wypadku) – 4 miesiące,
▪ dla zdarzeń wynikłych z niedokrwistości zakaźnej, wirusa Borna (BDV), dychawicy, chronicznego zapalenia oskrzeli, okresowego zapalenia oczu oraz
gruźlicy – 3 miesiące,
▪ dla ubezpieczenia zawieranego w wariancie Operacje lub w rozszerzeniu udziału w kosztac h operacji kolki żołądka i jelit – 1 miesiąc,
▪
w przypadku pozostałych zachorowań konia– 1 tydzień.
Karencja nie ma zastosowania w przypadku: wznowienia ubezpieczenia, jeżeli nastąpiło ono najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu
ubezpieczenie.
Z wyjątkiem poniższych punktów ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia:
▪ w ubezpieczeniu w wariancie Basic, w przypadku, jeżeli następstwem zaistniałego wypadku konia jest śmierć lub ubój z konieczn ości konia,
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie ubezpieczeniowe również wtedy, jeśli nastąpiło ono w przeciągu dwóch tygodni
od zakończenia okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypadek konia miał miejsce przed zakończeniem okresu ubezpieczenia,
▪ w ubezpieczeniu w wariancie Standard lub Premium, w przypadku, jeżeli następstwem zaistniałego wypadku konia lub choroby jest śmierć lub ubój
z konieczności konia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie ubezpieczeniowe również wtedy, jeśli nastąpiło o no w przeciągu
dwóch tygodni od zakończenia okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypadek konia lub choroba miały miejsce przez zakończeni em okresu
ubezpieczenia,
▪ w ubezpieczeniu zawieranym w rozszerzeniu ubezpieczenia płodu i źrebaka ochrona trwa od ukończenia 6 miesiąca ciąży, licząc od daty krycia, do
ukończenia przez źrebię 7 dnia życia.
Jeżeli Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
ubezpieczenia
w terminie 30 dni od daty jej zawarcia albo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia – w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą. Odstąpienie od
Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeni owej.
Umowa rozwiązuje się z dniem wypłaty odszkodowania, którego wysokość wyczerpuje sumę ubezpieczenia – w zakresie ubezpieczenia, w ramach
którego doszło do wyczerpania sumy ubezpieczenia.

ZGŁASZANIE SZKÓD ROZDZ. II §7, ROZDZ. III § 4, ROZDZ. IV § 5 OWU
W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w ubezpieczeniu koni do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) niezwłoczne – o ile to możliwe nie dalej niż w ciągu 48 godzin – powiadomienia Ubezpieczyciela o:
a) śmierci konia,
b) kradzieży lub rabunku konia,
c) urodzeniu martwego płodu, śmierci źrebięcia przed osiągnięciem 7 dnia życia;
2) uzyskanie pisemnej zgody Ubezpieczyciela na wykonanie uśmiercenia z konieczności, chyba że nie można czekać na oświadczenie Ubezpieczyciela.
W wypadku nagłej potrzeby dokonania uśmiercenia z konieczności, Ubezpieczony zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem weterynarii
wyznaczonym przez Ubezpieczyciela – o ile to możliwe – i zastosowanie się do jego zaleceń. Konsultacja może się odbyć na drodze telefonicznej;
3) wypełnienie wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty
przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody, Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia stosownej jednostki policji
o kradzieży lub uboju z zamiarem kradzieży.
Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego udowodnienia kosztów poniesionych poprzez przedłożenie oryginalnego rachunku lub faktury VAT oraz
dokumentacji wystawionej przez lekarza weterynarii, obejmujących:
1) datę wykonanej usługi,
2) imię i numer przyżyciowy zwierzęcia,
3) diagnozę,
4) nazwę zafakturowanej usługi z odpowiednim symbolem określonym w prze-pisach o wynagrodzeniu lekarzy weterynarii,
5) kwotę rachunku oraz wykazany podatek VAT.
Ubezpieczenie OC posiadacza konia - w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub powstania szkody obowiązkiem Ubezpieczającego
jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili powstania zdarzenia lub szkody albo
uzyskania o niej wiadomości.
Zasady rozpatrywania reklamacji
1. Będący osobą fizyczną Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odszkodowania 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 z leceniodawcę gwarancji
ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych, w tym będących osobami prawnymi lub spółkami nie posiadają cymi
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 Klienta.
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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, uniemożliwiają ce 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, dotyczące
działania lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i info rmacje, 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. Generali 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 podm iotów 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/W E (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 mieszkaj ącymi 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 ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest Ubezpieczony.

ODSZKODOWANIE/ŚWIADCZENIE ROZDZ. II § 9, ROZDZ. III § 3, ROZDZ. IV § 6 OWU
W ubezpieczeniu koni odszkodowanie wypłacane jest w wysokości poniesionej szkody, w granicach sum ubezpieczenia z zastrzeżeniem punktów
poniższych:
1. Jeżeli suma ubezpieczenia konia jest mniejsza od jego wartości rynkowej w dniu szkody, wówczas kwota odszkodowania zostaje po mniejszona
w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia podmiotu pozostaje do jego wartości w dniu szkody.
2. W przypadku ubezpieczenia w wariancie Premium odszkodowanie jest umniejszane o 20% udział własny Ubezpieczonego w szkodzie.
3. W przypadku ubezpieczenia płodu i źrebaka odszkodowanie jest umniejszane o 20% udział własny Ubezpieczonego w szkodzie.
4. W przypadku ubezpieczenia trwałej utraty zdatności rozpłodowej odszkodowanie wypłacane jest:
a) w pełnej należnej wysokości, gdy Ubezpieczony przekaże konia do uboju lub podda konia uśpieniu,
b) w pełnej należnej wysokości umniejszonej o 10% sumy ubezpieczenia (jednak minimalnie 2 000 zł, maksymalnie 10 000 zł), jeżeli ubezpieczony
koń nie będzie w przyszłości użytkowany do jazdy konnej ani hodowli,
c) w pełnej należnej wysokości umniejszonej o 20% sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony koń nie będzie w przyszłości użytkowany w hodowli.
5. W przypadku ubezpieczenia trwałej utraty zdatności użytkowej odszkodowanie wypłacane jest:
a) w pełnej należnej wysokości, gdy Ubezpieczony przekaże konia do uboju lub podda konia uśpieniu,
b) w pełnej należnej wysokości umniejszonej o 10% sumy ubezpieczenia (jednak minimalnie 2 000 zł, maksymalnie 10 000 zł), jeżeli ubezpieczony
koń nie będzie w przyszłości użytkowany do jazdy konnej ani hodowli,
c) w pełnej należnej wysokości umniejszonej o 20% sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony koń będzie w przyszłości użytkowany wyłącznie
w celach hodowlanych.
OC posiadacza konia
W granicach udzielanej ochrony Ubezpieczyciel podejmuje decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony
Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
Ubezpieczyciel ma prawo w każdej chwili wypłacić odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej zwalniając się z obowiązku dalsz ego prowadzenia
obrony oraz ponoszenia innych kosztów.
Należne odszkodowanie ustala się według zasad, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących odpowiedzialności c ywilnej Ubezpieczonego.

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB NALICZANIA SKŁADKI/KOSZTÓW
1.

Wysokość składki ubezpieczeniowej i tryb jej płatności są ustalane na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
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2.
3.
4.

Składka jest płatna jednorazowo lub w ratach rocznych, półrocznych lub kwartalnych.
Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w Umowie ubezpieczenia.
Obowiązek zapłaty składki ciąży na Ubezpieczającym.

NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ubezpieczeniu koni
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
▪ choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
▪ następstw wad lub chorób istniejących w momencie rozpoczęcia ubezpieczenia, łącznie z wrodzonymi wadami rozwojowymi i genetycznymi,
▪ wad lub chorób, które istniały w chwili zwierania Umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczyciel przed zawarciem Umowy ubezpiec zenia został
pisemnie poinformowany o ich istnieniu i zawarł pomimo to Umowę ubezpieczenia,
▪ przewożenia koni nieprzystosowanym do tego celu środkiem transportu,
▪ użytkowania konia w sposób inny niż określono to w Umowie ubezpieczenia lub użytkowania konia do celów niezgodnych z jego prz eznaczeniem,
określonym w Umowie ubezpieczenia,
▪ w przypadku ryzyka dodatkowego – ubezpieczenia trwałej utraty zdatności użytkowej w skutek wypadku ochrona ubezpieczeniowa jest
wyłączona, jeżeli przyczyna utraty zdatności użytkowej była spowodowana niezdatnością na skutek ataksji spowodowanej wypadkie m lub
skaleczeń ścięgien spowodowanych wypadkiem, w odniesieniu do koni wyścigowych,
▪ w wariancie Premium ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona, jeżeli przyczyna utraty zdatności użytkowej była spowodowana: prz yrodzonym lub
nabytym sposobem zachowania zwierzęcia, w odniesieniu do koni biorących udział w wyścigach, grze w polo lub WKKW,
▪ w przypadku ryzyka dodatkowego – ubezpieczenia trwałej utraty zdatności rozpłodowej dla ogierów lub klaczy hodowlanych w wariancie Basic
i Standard ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona, jeżeli przyczyna utraty zdatności rozpłodowej była spowodowana niezdatnością na skutek
ataksji spowodowanej wypadkiem lub skaleczeń ścięgien spowodowanych wypadkiem, w odniesieniu do koni wyścigowych.
▪ w przypadku wariantu Operacje ubezpieczenie nie obejmuje operacji plastycznych, operacji stawów mających na celu usunięcie wolnych ciał
stawowych kastracji i sterylizacji, podkuwania kopyt, protezy zębowej, operacji w przypadku dychawicy świszczącej oraz łykawo ści, operacji
korygujących deformacje, wady postawy, nakładów poniesionych na dojazd do kliniki weterynaryjnej, wystawienie świadectw zdrowia oraz
ekspertyz, a także oznakowania zwierząt objętych ubezpieczeniem.
Szczegółowy opis włączeń znajduje się w Rozdz. II § 3 OWU.
OC posiadacza konia
▪ Umową nie są objęte roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, roszczenia o wykonanie umów oraz o zwrot
kosztów poniesionych na poczet ich wykonania.
▪ Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie, wyrządzonych osobom działający m na zlecenie Ubezpieczonego lub pod jego
kierownictwem, wyrządzonych osobom, które za wiedzą i zgodą Ubezpieczonego używają, albo sprawują opiekę lub kontrolę nad koniem będącym
przedmiotem ubezpieczenia, polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych,
▪ powstałych w czasie, gdy sprawowanie opieki nad koniem zostało na podstawie umowy powierzone przez Ubezpieczonego podmiotowi, który
prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu zakwaterowania dla koni,
▪ powstałe w następstwie użytkowania konia w sposób inny niż określono to w Umowie ubezpieczenia lub użytkowania konia do celów niezgodnych
z jego przeznaczeniem, określonym w Umowie ubezpieczenia,
▪ powstałe podczas udziału w wyścigach konnych, jak i w czasie przygotowań do tych wyścigów lub w czasie pobytu konia w boksie bezpośrednio
przed wyścigiem na terenie, gdzie odbywają się zawody.
Szczegółowy opis włączeń znajduje się w Rozdz. III § 2 OWU.

INFORMACJA O KONSEKWENCJACH WCZEŚNIEJSZEGO ROZWIĄZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
W razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia w sytuacjach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeni a albo
w przepisach Kodeksu cywilnego, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy nie wypłaco no odszkodowania
ani nie powstało zobowiązanie Ubezpieczyciela do jego zapłaty.
Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego dnia po rozwiązaniu Umowy.
Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli Umowa ubezpieczenia została rozwiązana wskutek wyczerpania się (konsumpcji) sumy ubezpieczenia.

REGULACJE PODATKOWE ROZDZ. II § 9 OWU
Jeśli Ubezpieczony jest przedsiębiorcą, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu ubezpi eczonego konia,
w wypłacanym odszkodowaniu nie uwzględnia się kwoty tego podatku – umniejszając wypłacane odszkodowanie o kwotę podatku VAT obliczoną
zgodnie z zasadami analogicznymi jak obowiązujące przy odliczaniu podatku przez Ubezpieczonego.
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 treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Generali Konie (OWU). Zakres i warunki udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wynikają z postanowień tego
dokumentu. Decyzję o przystąpieniu do/zawarciu Umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj
z usług profesjonalnego doradcy w tym zakresie przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia/podpisaniem Umowy ubezpieczenia.
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Wierzytelności ubezpieczonego klienta banku lub innej osoby uprawnionej z Umowy ubezpiecz enia w stosunku do zakładu ubezpieczeń wynikające z zawarcia tej Umowy
nie są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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