OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DROBIU
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/408/2007
z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.,
uchwałą nr UZ/55/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej wzorca
umowy

Przesłanki wypłaty
odszkodowania
i innych świadczeń

§
§
§
§

2, § 3, § 4, § 8 ust. 1– 4, § 10, § 11,
12 ust. 3, § 14, § 16 ust. 1–3, 6 i 7,
17, § 20 ust. 4, § 21, § 22, § 24, § 25,
26, § 27, § 29, § 31, § 32, § 33 ust. 15

Ograniczenia
oraz wyłączenia
odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich
obniżenia

§
§
§
§
§

2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 i 6, § 5,
8 ust. 1– 4, § 10, § 11, § 12 ust. 3,
14, § 15 ust. 2 i 3, § 16 ust. 4 i 8, § 18,
20 ust. 5, § 21, § 24, § 25, § 26, § 29,
30, § 33 ust. 15

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogólne warunki ubezpieczenia drobiu (zwane dalej „OWU”),
stosuje się do umów ubezpieczenia drobiu zawieranych przez
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej
„PZU SA”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi (zwanymi
dalej „Ubezpieczającym”).
2. Ubezpieczenie drobiu może być zawarte jako:
1) ubezpieczenie indywidualne;
2) ubezpieczenie zbiorowe – zawierane z jednostką kontraktującą produkcję
drobiu – zwane dalej ubezpieczeniem drobiu kontraktowanego.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, Ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
(na rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, może on podnieść również przeciwko
Ubezpieczonemu.

5. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.
6. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę
między treścią umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie
może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów
ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
DEFINICJE
§2
Przez pojęcia użyte w ogólnych warunkach należy rozumieć:
1) 
choroba – stan zdrowia drobiu odbiegający od normy,
spowodowany procesem chorobowym – mogący powodować
zagrożenie życia drobiu;
2) 
choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi
zwalczania – choroba, która w dniu powstania szkody
wyszczególniona jest w wykazie chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowi zwalczania, stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
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3) 
deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku
wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (zwany dalej „IMiGW”). W przypadku
braku możliwości ustalenia tego współczynnika przyjmuje
się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania
świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;
4) 
dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający
zawarcie umowy ubezpieczenia;
5) drób – kury, kaczki, gęsi, indyki – ptaki hodowane dla
mięsa, jaj, pierza;
6) eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary,
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju
zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną
eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za
spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe
wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub
aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
7) ferma drobiu – gospodarstwo rolne specjalizujące się
w produkcji drobiu;
8) 
grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
9) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż
24 m/s, ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza
masowe szkody. W uzasadnionych przypadkach lub braku
możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru
szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim
sąsiedztwie;
10) karencja – okres odroczenia odpowiedzialności PZU SA;
11) 
kanibalizm – wzajemne okaleczanie się i zjadanie przez
drób;
12) 
kurnik – budynek przeznaczony do produkcji drobiu –
znajdujący się na fermie drobiu;
13) 
lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy
górskich lub falistych: mas śniegu, lodu, skał, kamieni,
ziemi lub błota;
14) 
obsunięcie się ziemi – widoczne zapadanie się ziemi oraz
usuwanie się ziemi, przy czym:
a) zapadanie się ziemi – widoczne obniżenie się terenu
z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
b) usuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością
ludzką widoczne ruchy mas ziemi na stokach;
15) ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko lub
powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;
16) opady śniegu – opady śniegu przekraczające 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem
gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ferma
z ubezpieczonym mieniem, określonej według obowiązującej normy polskiej „Obciążenie śniegiem”. Warunkiem
uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest,
aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna IMiGW,
zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej
wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 100 km od fermy z ubezpieczonym mieniem, zmierzyła
ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji
fermy z ubezpieczonym mieniem.
W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o wystąpieniu opadów śniegu;
17) padnięcie drobiu – śmierć drobiu wskutek choroby,
wypadku, kanibalizmu lub zdarzenia losowego w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu
nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna,
eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku
statku powietrznego, wydostania się wody z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych;
18) 
podtopienie – zalanie terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach
górskich i falistych;
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19) powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się
poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących;
20) pisklę – drób od momentu wylęgu do siódmego dnia życia;
21) 
przerwa w dopływie prądu – przerwa w dopływie
prądu do fermy drobiu z przyczyn niezawinionych przez
Ubezpieczającego;
22) 
rabunek w czasie transportu – zabór ubezpieczonego
drobiu z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec osoby
dokonującej przewozu drobiu, albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem do nieprzytomności
lub bezbronności;
23) 
składka – kwota należna PZU SA za udzieloną ochronę
ubezpieczeniową;
24) 
selekcja – wybór lub dobór drobiu przez eliminację;
25) suma ubezpieczenia – określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności
PZU SA;
26) środek transportu – pojazd (zespół pojazdów) przeznaczony do poruszania się po drogach, pojazd szynowy,
statek morski lub żeglugi śródlądowej, statek powietrzny
– spełniający wymagania określone przepisami o warunkach
i sposobie transportu drobiu;
27) tąpnięcie – wstrząsy podziemne, spowodowane pękaniem
skał, wywołane naruszeniem równowagi sił w tych skałach;
28) 
Ubezpieczający – osoba zawierająca z PZU SA umowę
ubezpieczenia (właściciel drobiu albo inna osoba zawierająca
umowę ubezpieczenia na rachunek właściciela drobiu);
29) Ubezpieczony – właściciel drobiu objętego ubezpieczeniem;
30) ubój z konieczności (dobicie drobiu):
a) ubój drobiu z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
lub wskutek skierowania drobiu przez te organy do
odstrzału sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) ubój drobiu będący następstwem choroby, wypadku,
kanibalizmu lub zdarzenia losowego w postaci: ognia,
huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego,
gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji,
obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku
powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gdy lekarz weterynarii stwierdził na
piśmie, że rozpoznane przyżyciowo stadium choroby
drobiu było nieuleczalne i istniało prawdopodobieństwo
padnięcia drobiu w najbliższym czasie bądź ubój był
konieczny w celu ratowania wartości rzeźnej;
31) 
uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia na
ubezpieczonym mieniu;
32) 
upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub
innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub
przewożonego ładunku;
33) 
wypadek – nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, wywołujące
dolegliwość pochodzenia urazowego, w wyniku której:
a) nastąpiła śmierć drobiu,
b) drób został skierowany na ubój z konieczności;
34) wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych:
a) spowodowane awarią wydostanie się wody lub pary
z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub
b) spowodowane awarią cofnięcie się wody lub ścieków
z urządzeń kanalizacyjnych.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3
1. Ubezpieczenie może obejmować następujący zdrowy drób
w chowie fermowym:
1) kury, kaczki, indyki i gęsi – na okres tuczu albo odchowu
na nioski;
2) kury typu mięsnego i nieśnego – przeznaczone na produkcję jaj wylęgowych lub konsumpcyjnych;
3) kaczki, gęsi i indyki – przeznaczone na produkcję jaj wylęgowych.
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2. Ubezpieczenie obejmuje całą partię drobiu, we wskazanym
przez Ubezpieczającego kurniku (bez uwzględnienia liczby sztuk
przewidzianych przez zakłady drobiarskie na bonifikatę).
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4
1. Ubezpieczeniem mogą być objęte szkody powstałe wskutek:
1) zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi,
podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu,
uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia,
lawiny, upadku statku powietrznego, wydostania się wody
z urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
2) chorób, wypadków i kanibalizmu.
2. Ubezpieczenie drobiu może być zawarte:
1) w zakresie pełnym – od ryzyka zdarzeń losowych, chorób,
wypadków i kanibalizmu (ust. 1 pkt 1 i 2), lub
2) w zakresach ograniczonych:
a) od ryzyka zdarzeń losowych (ust. 1 pkt 1), albo
b) od ryzyka chorób, wypadków i kanibalizmu (ust. 1 pkt 2).
3. Na wniosek Ubezpieczającego każdy z zakresów ubezpieczenia
drobiu wymieniony w ust. 2, może być, za opłatą dodatkowej
składki, rozszerzony o szkody powstałe w wyniku przerwy
w dopływie prądu.
4. Za szkodę uważa się padnięcie drobiu lub ubój z konieczności na
skutek wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.
5. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki zdarzeń określonych w ust. 1, zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
6. Ubezpieczeniem objęte są – w granicach do 3% sumy ubezpieczenia – udokumentowane koszty związane z zastosowaniem
celowych środków zmierzających do uchronienia od zniszczenia
pozostałości po szkodzie.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§5
1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) do wysokości 8% początkowego stanu liczbowego drobiu
znajdującego się w jednym kurniku, określonego w dokumencie ubezpieczenia;
2) spowodowane brakiem paszy, niezależnie od przyczyn, które ten brak spowodowały lub powstałe wskutek zaniedbań
żywieniowych wynikających z karmienia drobiu nieodpowiednią dla danego gatunku paszą lub paszą złej jakości;
3) powstałe wskutek kradzieży lub zaginięcia;
4) spowodowane przez gryzonie lub drapieżniki;
5) powstałe wskutek wad lub chorób, które istniały w chwili
zawierania umowy ubezpieczenia;
6) powstałe w wyniku przerwy w dopływie prądu chyba, że ryzyko to było objęte ubezpieczeniem dodatkowym (§ 4 ust. 3);
7) powstałe na skutek awarii urządzeń wentylacyjnych
lub grzewczych;
8) za które odpowiedzialność cywilną ponosi zakład wylęgowy
lub zakład produkujący paszę;
9) powstałe wskutek uboju drobiu w wyniku selekcji;
10) powstałe wskutek zmniejszenia nieśności drobiu;
11) powstałe wskutek zmniejszenia wartości ubezpieczonego
drobiu z powodu przekwalifikowania:
a) drobiu przeznaczonego dotychczas do odchowu na nioski
– na tucz,
b) kur przeznaczonych dotychczas na produkcję jaj wylęgowych – na nioski jaj spożywczych,
12) powstałe wskutek prowadzenia doświadczalnych sposobów hodowli;
13) powstałe wskutek choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, za którą:
a) nie przysługuje odszkodowanie lub zapomoga ze
środków budżetu państwa, ponieważ Ubezpieczający nie
zastosował się do aktualnie obowiązujących przepisów
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub
b) przyznane zostało odszkodowanie lub zapomoga ze
środków budżetu państwa;
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14) spowodowane stanem wyjątkowym, stanem wojennym,
inwazją, działaniami wojennymi, strajkami, wewnętrznymi
zamieszkami i rozruchami, aktami terroryzmu oraz trzęsieniem ziemi, działaniem energii jądrowej, promieniowaniem
radioaktywnym;
15) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego
niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
16) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
17) powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem postanowień § 32.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów badania stanu zdrowia
drobiu, leczenia, sekcji zwłok oraz zaświadczeń związanych
z ubezpieczeniem, a także kosztów transportu drobiu.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§6
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego
wniosku Ubezpieczającego.
Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać m.in. następujące dane:
1) gatunek drobiu i kierunek produkcji;
2) przewidywany termin wstawienia drobiu do kurnika;
3) przewidywaną do wstawienia liczbę drobiu, a w wypadku
niosek – liczbę drobiu wchodzącą w okres nieśności;
4) adres fermy drobiu.
2. Równocześnie z wnioskiem o ubezpieczenie Ubezpieczający
powinien, w zależności od okoliczności, przedstawić:
1) dokument stwierdzający, że pisklęta pochodzą z wylęgarni
zatwierdzonej przez służby weterynaryjne;
2) dokument hodowli, w którym ewidencjonowane są
m.in. padnięcia drobiu oraz wpisywane są wizyty lekarza
weterynarii. W dokumencie hodowli wskazuje się okres
ubezpieczenia drobiu.
3. Jeżeli w okresie odchowu na nioski drób nie był ubezpieczony
albo gdy nioski zostały nabyte od innego hodowcy, do wniosku
o ubezpieczenie niosek należy dołączyć także opinię lekarza
weterynarii o stanie zdrowia tego drobiu.
§7
Umowa ubezpieczenia drobiu może być zawarta:
1) w ubezpieczeniu na tucz i odchów młodzieży – nie później
niż w dniu poprzedzającym odbiór piskląt, z wyjątkiem
ubezpieczenia w zakresie ograniczonym od ryzyka zdarzeń
losowych (§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. a), które może być zawarte
po wstawieniu drobiu. Liczbę ubezpieczonego drobiu należy
wówczas określić wg stanu na dzień zawarcia umowy;
2) w ubezpieczeniu niosek – nie później niż w dniu zakończenia odchowu młodzieży lub w dniu poprzedzającym
zakup niosek.
§8
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres ubezpieczenia zróżnicowany w zależności od kierunku produkcji i gatunku drobiu.
2. Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może
być zawarta na okres 12 miesięcy i obejmować kilka okresów
ubezpieczenia określonych w ust. 3.
3. Okresy ubezpieczenia są następujące:
1) dla drobiu tuczonego:
42 dni
– dla kur,
49 dni
– dla kaczek,
91 dni
– dla kaczek piżmowych,
112 dni
– dla indyków do 7 kg,
168 dni
– dla indyków do 18 kg,
98 dni
– dla gęsi do tuczu po jednym podskubie,
126 dni
– dla gęsi tuczonych po jednym podskubie,
147 dni
– dla gęsi do tuczu po dwóch podskubach,
175 dni
– dla gęsi tuczonych po dwóch podskubach,
2) dla młodzieży w odchowie na nioski:
168 dni
– dla kur niosek typu mięsnego na jaja wylęgowe,
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154 dni
140 dni
224 dni
182 dni
168 dni
216 dni
3) dla niosek:
280 dni
252 dni
392 dni
12 miesięcy

–
–
–
–
–
–

dla kur niosek typu nieśnego na jaja wylęgowe,
dla kur niosek na jaja spożywcze,
dla indyków niosek na jaja wylęgowe,
dla gęsi niosek na jaja wylęgowe,
dla kaczek niosek na jaja wylęgowe,
dla kaczek piżmowych na jaja wylęgowe,

– dla kur typu mięsnego na jaja wylęgowe,
– dla indyków na jaja wylęgowe,
– dla kur niosek na jaja spożywcze,
– dla pozostałych gatunków drobiu i kierunków
produkcji niosek (kaczek, kur i gęsi).
4. W porozumieniu z Ubezpieczającym okresy ubezpieczenia, określone w ust. 3, mogą ulec zmianie, o ile przedstawiona do wglądu pełna dokumentacja procesu technologicznego produkcji,
uzasadnia taką zmianę.
5. Umowy ubezpieczenia drobiu kontraktowanego oraz umowy
zawierane na okres 12 miesięcy zgodnie z ust. 2, są umowami
negocjowanymi zawieranymi w formie pisemnej.
Umowy te szczegółowo określają zasady ubezpieczenia, m.in.:
przedmiot i zakres ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia, stawki taryfowe, sposób naliczania, pobierania i przekazywania składki, obowiązki stron oraz okres trwania umowy
i sposób jej realizacji.
§9
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2–3, w razie
wątpliwości umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą
doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
2. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza
Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego
od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA zobowiązany jest
zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy
termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego
obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego
nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami
oferty.
3. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią
dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu
wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.
§ 10
1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia za zgodą PZU SA.
2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które
ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się
inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada
solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do
chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na
nabywcę.
4. Postanowień ust. 1–3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia
przewidzianego w umowie wypadku.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 11
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA
rozpoczyna się, z zastrzeżeniem ust. 2, od dnia następującego
po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej
raty, a ponadto nie wcześniej niż:
1) z dniem wstawienia drobiu do kurnika – w ubezpieczeniu
drobiu w tuczu i odchowie na nioski;
2) z dniem rozpoczęcia chowu niosek – w ubezpieczeniu
niosek.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DROBIU

2. W przypadku ubezpieczenia drobiu od ryzyka choroby PZU SA
stosuje siedmiodniową karencję licząc od dnia następnego po
dniu zawarcia umowy.
Przy zastosowaniu karencji odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna
się od dnia następnego po jej upływie.
3. Odpowiedzialność PZU SA kończy się z dniem wygaśnięcia
ochrony ubezpieczeniowej.
§ 12
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż
6 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 ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie.
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia PZU SA
nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem
o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni
biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim PZU SA
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie;
2) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka
lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
3) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego pisma PZU SA z wezwaniem do zapłaty kolejnej
raty składki wysłanego po upływie terminu jej płatności
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje
ustanie odpowiedzialności;
4) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
o którym mowa w § 13 ust. 15;
5) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub
odszkodowań;
6) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
7) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia,
jeżeli nie dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę;
8) z dniem padnięcia drobiu lub uboju z konieczności.
SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 13
1. Sumę ubezpieczenia drobiu w ramach danego gatunku i kierunku produkcji stanowi wartość ubezpieczonych sztuk drobiu, ustalona na podstawie wagi podanej w załączniku nr 1 do ogólnych
warunków i przeciętnej ceny za 1 kg drobiu, stosowanej przez
jednostki prowadzące skup drobiu na danym terenie lub ceny za
1 kg drobiu uzgodnionej z Ubezpieczającym.
2. W porozumieniu z Ubezpieczającym do ustalenia sumy ubezpieczenia drobiu, z wyjątkiem drobiu w tuczu, może być przyjęta
przeciętna wartość 1 sztuki drobiu podana przez jednostki
prowadzące skup tego rodzaju drobiu na danym terenie.
3. Do ustalenia sumy ubezpieczenia przyjmuje się pełny stan
liczbowy drobiu wstawionego do tuczu, odchowu czy chowu
(bez bonifikaty udzielanej przy zakupie) we wskazanym przez
Ubezpieczającego kurniku.
4. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający może podwyższyć
sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpieczenia pociąga
za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia
następnego po zawarciu umowy dodatkowej.
5. Składkę za ubezpieczenie drobiu oblicza się za okres ubezpieczenia, według stawek wyrażonych w procentach sumy ubezpieczenia, na podstawie obowiązującej taryfy składek.
6. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od:
1) sumy ubezpieczenia;
2) gatunku i kierunku produkcji drobiu;
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3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej;
4) obniżek, o których mowa w ust. 7.
7. W umowie ubezpieczenia drobiu mogą być stosowane obniżki
składki, w szczególności:
1) za kontynuację ubezpieczenia;
2) za liczbę drobiu zgłoszonego do ubezpieczenia;
3) za zawarcie z PZU SA:
a) umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeń losowych i umowy ubezpieczenia OC rolników
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, lub
b) umowy dobrowolnego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeń losowych.
8. Zapłata składki następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny termin
opłacenia składki.
9. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej – albo w porozumieniu z PZU SA – w formie bezgotówkowej.
10. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
datę zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku PZU SA
pełną wymagalną kwotą określoną w umowie.
11. Jeżeli z indywidualnej oceny ryzyka albo przebiegu ubezpieczenia wynika, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie jest
szczególnie narażone na powtarzające się szkody, PZU SA
może odpowiednio podwyższyć składkę lub odmówić zawarcia
umowy ubezpieczenia.
12. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań dotąd
wypłaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty
składki, których termin płatności przypada po dniu wypłaty
odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne i płatne
w dniu wypłaty odszkodowania.
13. Składka nie podlega indeksacji.
14. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej
przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
15. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od
chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż
od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.
16. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony podał do wiadomości
PZU SA nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki,
Ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej
z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU SA gdyby
podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie
PZU SA o dopłatę różnicy składki staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.

4. Wysokość szkody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6,
ustala się w procentach sumy ubezpieczenia zróżnicowanych
w zależności od wieku (w dniu szkody), padłych lub ubitych
z konieczności sztuk drobiu.
5. Jeżeli przeciętna wartość 1 sztuki sprzedanego drobiu z wytuczonej partii jest niższa od wartości ubezpieczeniowej (sumy
ubezpieczenia) wówczas do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się przeciętną wartość sprzedanej sztuki i ustala szkodę
w procentach tej wartości.
6. Wysokość szkody w drobiu charłaczym (padłym lub dobitym),
którego początkowa waga nie przekracza:
1) w odniesieniu do kur i kaczek – 0,8 kg;
2) w odniesieniu do gęsi i indyków – 2,5 kg,
– oblicza się przyjmując procent sumy ubezpieczenia dla
bezpośrednio wyższej grupy wiekowej niż grupa odpowiadająca
faktycznej wadze drobiu. Waga tego drobiu powinna być ustalona poprzez zważenie każdej partii drobiu.
7. Wskaźniki procentowe sumy ubezpieczenia (wartości), określone
zostały w tabelach do ustalania wysokości szkody za poszczególne gatunki i kierunki produkcji drobiu, stanowiących załączniki
nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do ogólnych warunków.
W przypadku stosowania odmiennych technologii hodowli drobiu, umożliwia się stosowanie innych wskaźników, określonych
przed zawarciem umowy ubezpieczenia na podstawie przedłożonej przez Ubezpieczającego dokumentacji technologii hodowli
drobiu, mającej zastosowanie w okresie odpowiedzialności
PZU SA wynikającym z zawieranej umowy ubezpieczenia.
8. Ustalenie odszkodowania przez PZU SA następuje z uwzględnieniem wartości pozostałości po szkodzie, tj. wartości rynkowej
brutto mięsa uznanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej za
zdatne do spożycia przez ludzi. Pomniejszenia odszkodowania
o wartość pozostałości nie stosuje się w przypadku, gdy organ
Inspekcji Weterynaryjnej uznał mięso za niezdatne do spożycia
przez ludzi albo, gdy drób padł. Ubezpieczony jest zobowiązany
do przedstawienia PZU SA zaświadczeń wydanych przez właściwe organy dotyczące przydatności mięsa do spożycia przez ludzi
lub padnięcia drobiu.
9. W razie nieopłacenia składki za ubezpieczenie drobiu dodatkowo
wstawionego ponad liczbę podaną przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku
w jakim pozostaje liczba ubezpieczonego drobiu do faktycznej
liczby wstawionego drobiu.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytuje
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych
pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje
ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający obowiązany jest
zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ustępie poprze
dzającym. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych
zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. Obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają
zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 15
1. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający może, za opłatę
dodatkowej składki, podwyższyć sumę ubezpieczenia – w razie
wzrostu cen skupu drobiu lub zwiększenia liczby drobiu.
2. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia PZU SA odpowiada w granicach podwyższonej sumy ubezpieczenia począwszy
od dnia następnego po dniu złożenia przez PZU SA oświadczenia
o wyrażeniu zgody na podwyższenie sumy ubezpieczenia.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ulega
pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
§ 16

§ 14
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną
ubezpieczeniową PZU SA ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody określonej według
poniższych zasad, nie wyższej jednak od kwoty stanowiącej
górną granicę odpowiedzialności PZU SA.
2. Górną granicę odpowiedzialności PZU SA stanowi suma ubezpieczenia ustalona w dokumencie ubezpieczenia.
3. PZU SA obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia,
zwrócić poniesione koszty wynikłe z zastosowania dostępnych
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DROBIU
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4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane
do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić – obliczoną na podstawie obowiązującej taryfy – składkę ubezpieczeniową z góry
za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie przyjęto inny
sposób opłacenia składki; w przypadku dodatkowo wstawionego
drobiu ponad liczbę podaną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający winien opłacić dodatkową składkę.
6. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) przestrzegać zasad pielęgnacji, żywienia i utrzymania drobiu;
2) stosować się do przepisów w sprawie zwalczania chorób
zakaźnych drobiu oraz niezwłocznie zgłaszać pojawienie się
takich przypadków lekarzowi weterynarii lub wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta); w razie wypadku lub choroby
drobiu – wezwać niezwłocznie lekarza weterynarii i stosować
się do jego zaleceń;
3) w razie zachorowania lub wystąpienia padnięć drobiu
w pierwszych dniach tuczu (odchowu), najpóźniej w okresie
5 dni od wstawienia drobiu, wezwać lekarza weterynarii
w celu ustalenia przyczyny zachorowań i padnięć drobiu
oraz pobrania odpowiednich prób i przekazania ich do
przeprowadzenia badań przez zakład higieny weterynaryjnej
lub odpowiedni instytut; powinno to nastąpić w szczególności
w razie stwierdzenia przez lekarza weterynarii, że zachorowania (padnięcia) powstały na skutek wad lub chorób
piskląt przenoszonych przez jaja wylęgowe lub przez zakłady
drobiarskie, na skutek salmonellozy ujawnionej w ciągu
pięciu dni tuczu (chowu), nie wchłoniętych pęcherzyków
żółtkowych, nie zagojonej pępowiny i innych wad będących
następstwem złej techniki lęgów lub że zachorowania
powstały wskutek złej jakości pasz;
4) stosować szczepienia profilaktyczne i zabiegi zalecone przez
lekarza weterynarii;
5) dopilnować, aby lekarz weterynarii dokonał po każdej wizycie
odpowiedniego wpisu w dokumencie hodowli, z uwzględnieniem rozpoznania i zaleceń;
6) prowadzić na bieżąco, trwałym zapisem, czytelnie oraz bez
skreśleń i poprawek dokument hodowli, podawać w nim każdego dnia w oddzielnych pozycjach liczbę padnięć i braków,
oraz dopilnować aby te dane potwierdził lekarz weterynarii
sprawujący opiekę nad fermą drobiu;
7) umożliwić PZU SA w każdym czasie wgląd do dokumentu
hodowli oraz oględziny ubezpieczonego drobiu i zbadanie
warunków w jakich przebywa.
7. Ponadto Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i przepisów
o ochronie przeciwpożarowej;
2) przeprowadzać okresowe remonty kurników.
8. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa obowiązków, których mowa w ust. 6 pkt 1–4,
PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
§ 17
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, Ubezpieczający lub
Ubezpieczony zobowiązani są:
1) użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) powiadomić PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie trzech dni od jego zajścia;
3) umożliwić PZU SA wykonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru i przyczyny
oraz udzielić żądanych wyjaśnień;
4) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
2. Po powstaniu szkody polegającej na padnięciu wszystkich
sztuk drobiu, po sprzedaży drobiu lub po zakończeniu okresu
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ubezpieczenia określonego w § 8 – Ubezpieczony zobowiązany
jest dostarczyć PZU SA niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni
następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o liczbie zakupionych piskląt lub niosek, dacie
zakupu oraz liczbie sprzedanego drobiu;
2) dokument hodowli;
3) protokoły podpisane przez Ubezpieczonego i dwóch świadków niebędących pracownikami fermy drobiu, potwierdzające
liczbę padłego drobiu oraz fakt jego zakopania (zniszczenia), albo dokument wystawiony przez zakład utylizacyjny,
potwierdzający liczbę i ogólną wagę drobiu, datę padnięcia
drobiu i jego odbioru;
4) opinię wystawioną przez lekarza weterynarii albo opinię
i orzeczenie zakładu higieny weterynaryjnej lub odpowiedniego
instytutu o przyczynie powstania szkody (§ 16 ust. 6 pkt 3);
5) potwierdzenie wartości pozostałości po szkodzie (rachunek
ze sprzedaży pozostałości po szkodzie);
6) przy rozszerzonym ubezpieczeniu o szkody powstałe w wyniku przerwy w dopływie prądu – potwierdzenie przerwy
w dostawie prądu przez przedsiębiorstwo energetyczne
z podaniem jej przyczyny.
§ 18
1. W razie nie zastosowania z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa środków, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1,
PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
z tego powodu.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2,
PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PZU SA
§ 19
1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA 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 PZU SA wypłaca w terminie
określonym w ust. 1.
3. PZU SA jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania
dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który
osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej
na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia
ubezpieczeniowego może zgłosić również Ubezpieczony
albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest
traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci
odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie:
a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
b) Ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie
– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń
w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej
części odszkodowania;
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3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
a) osoby występującej z roszczeniem oraz
b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie
– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
4) do udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych
w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia
przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich
zgodności z oryginałem przez PZU SA;
5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie,
w postaci elektronicznej;
6) na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie
informacji związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym
będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz
ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, jak
również wysokości odszkodowania;
7) na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, do
przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez
nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby
oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów
sporządzonych na tym etapie.
ROSZCZENIA ZWROTNE
§ 20
1. Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości
zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część
szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.
2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. Zasady wynikające z ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie
zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.
4. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić PZU SA pomocy
w dochodzeniu roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę,
dostarczając informacji oraz dokumentów niezbędnych do
skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
5. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się bądź ograniczył
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę,
PZU SA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli
zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po
wypłaceniu odszkodowania, PZU SA może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE DODATKOWE
MIENIA ZWIĄZANEGO Z PRODUKCJĄ DROBIU

2. Ubezpieczeniem objęte jest mienie zgłoszone do ubezpieczenia
znajdujące się na terenie fermy drobiu.
3. Umową ubezpieczenia może zostać objęte mienie związane
z produkcją drobiu – od zdarzeń losowych wymienionych w § 4
ust. 1 pkt 1.
4. Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, można objąć następujące mienie:
1) wyposażenie fermy drobiu: maszyny, narzędzia i urządzenia
oraz elektroniczny sprzęt sterujący produkcją drobiu;
2) pasze, lekarstwa i odżywki dla drobiu;
3) efekty produkcji drobiarskiej (jaja, pierze);
4) opakowania, klatki dla drobiu.
5. Ubezpieczeniem nie są objęte instalacje i urządzenia techniczne,
wbudowane na stałe w konstrukcję kurnika.
6. Mienie związane z produkcją drobiu może zostać ubezpieczone na
okresy ubezpieczenia analogiczne, jak w ubezpieczeniu drobiu.
§ 23
1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.
2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia PZU SA ma prawo
podejmować czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistej
wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.
§ 24
PZU SA wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej
wysokości szkody, nie wyższej od sumy ubezpieczenia, stanowiącej
górną granicę odpowiedzialności PZU SA.
§ 25
1. Wysokość szkody w mieniu ustala się przyjmując udowodnioną
przez Ubezpieczającego wartość przedmiotu szkody na dzień
ustalenia odszkodowania, a w razie braku takiego udowodnienia
– przeciętną wartość przedmiotu tego samego albo podobnego
rodzaju – ustaloną na podstawie cen rynkowych z dnia ustalenia
odszkodowania. Przy ustalaniu wysokości szkody według tych
zasad – potrąca się określony procentowo stopień faktycznego
zużycia przedmiotu szkody, ustalony w uzgodnieniu z Ubezpieczającym bądź na podstawie opinii rzeczoznawcy.
2. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala się odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych
zdarzeniem losowym, według przeciętnych cen stosowanych
przez zakłady usługowe lub udokumentowanych rachunkiem
kosztów naprawy – wraz ze specyfikacją zakresu wykonanych
robót – jeżeli rachunek taki zostanie przedłożony w terminie
sześciu miesięcy od daty powstania szkody. Rachunek kosztów
naprawy podlega weryfikacji przez PZU SA co do wysokości
kosztów, zakresu robót i użytych materiałów.
3. Wysokość odszkodowania ustalona według kosztów naprawy
nie może przekroczyć rzeczywistej wartości uszkodzonego
przedmiotu. W razie nie udokumentowania kosztów naprawy
uszkodzonego przedmiotu, za wysokość szkody przyjmuje się
określony procentowo w porozumieniu z Ubezpieczającym lub
przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej przedmiotu.
4. Wysokość odszkodowania w mieniu:
1) zwiększa się, w granicach sumy ubezpieczenia, o udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
w wysokości do 5% sumy ubezpieczenia mienia;
2) zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odsprzedaży.
ROZDZIAŁ III
UBEZPIECZENIA NA CZAS TRANSPORTU LUB WYSTAWY

§ 21

§ 26

Do ubezpieczenia dodatkowego mienia związanego z produkcją
drobiu mają zastosowanie postanowienia Rozdziału I, o ile przepisy
niniejszego Rozdziału nie wprowadzają uregulowań odmiennych.

Do ubezpieczeń na czas transportu lub wystawy mają zastosowanie
postanowienia Rozdziału I, o ile przepisy niniejszego Rozdziału nie
wprowadzają uregulowań odmiennych.

§ 22
1. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki,
ubezpieczenie drobiu może zostać rozszerzone o ubezpieczenie
mienia związanego z produkcją drobiu.
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§ 27
1. Niezależnie od ubezpieczeń, o których mowa w § 3, mogą być
zawierane ubezpieczenia krótkoterminowe drobiu w zakresie
pełnym, obejmujące szkody powstałe w czasie:
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1) transportu, łącznie z ryzykiem rabunku lub
2) wystawy.
2. W ubezpieczeniach krótkoterminowych PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową padnięcie lub ubój drobiu z konieczności na
skutek zdarzeń określonych w § 4 ust. 1.
3. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być zawarte,
jeżeli ubezpieczony zostanie cały drób tego samego gatunku
wchodzący w skład transportowanej lub wystawianej partii
drobiu.
§ 28
Na uzasadniony wniosek Ubezpieczającego, ubezpieczenie na czas
transportu może być zawierane na okres 12 miesięcy.
§ 29
1. Odpowiedzialność PZU SA w ubezpieczeniach na czas transportu
i na czas wystawy rozpoczyna się następnego dnia po dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia i po zapłaceniu należnej składki
lub pierwszej raty składki, chyba że w umowie przewidziano
inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności, a ponadto nie
wcześniej niż:
1) w ubezpieczeniu na czas transportu – w chwili rozpoczęcia
załadunku drobiu na środek transportu;
2) w ubezpieczeniu na czas wystawy – w chwili wprowadzenia
drobiu na teren wystawy.
2. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, odpowiedzialność PZU SA w ubezpieczeniach na czas transportu i na czas wystawy kończy się:
1) w ubezpieczeniu na czas transportu – z chwilą zakończenia
wyładunku drobiu w miejscu przeznaczenia;
2) w ubezpieczeniu na czas wystawy – z chwilą wyprowadzenia
drobiu z terenu wystawy.
§ 30
PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek prowadzenia
przez Ubezpieczającego lub inną osobę odpowiedzialną za transport
drobiu, pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile miało to wpływ na
zajście wypadku ubezpieczeniowego.
§ 31
Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) stosować się do obowiązujących przepisów przewozowych
(w tym dotyczących transportu drobiu), a w razie powstania
szkody w wyniku wypadku drogowego lub rabunku zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie Policję;
2) w razie powstania szkody w czasie transportu, złożyć
w PZU SA dodatkowo protokół podpisany przez przedstawiciela jednostki dokonującej transportu, stwierdzający
przyczynę szkody oraz jej skutki; jeżeli szkoda nastąpiła
podczas transportu drobiu własnym środkiem transportu,
Ubezpieczający zamiast protokołu składa odpowiednie
oświadczenie o powstaniu szkody.
Do w/w dokumentów należy dołączyć inne dokumenty
świadczące o zaistniałej szkodzie.
§ 32
Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie na czas transportu
może obejmować szkody powstałe poza terytorium RP.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, przysługuje prawo
złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
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Finansowym, tj. prawo skierowania wystąpienia do PZU SA,
w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez PZU SA.
2. Reklamację składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta.
3. Reklamacja może być złożona w formie:
1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres:
PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do
korespondencji);
2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer
infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas
wizyty osoby, o której mowa w ust. 1, w jednostce, o której
mowa w ust. 2;
3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl
lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
4. PZU SA rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, PZU SA przekazuje osobie, która
złożyła reklamację, informację, w której:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji
i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji.
6. Odpowiedź PZU SA na reklamację zostanie dostarczona osobie,
która ją złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego
trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach
płatniczych lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek
tej osoby.
7. Klientowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania
reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym
w odpowiedzi na tę reklamację.
8. Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją, o której mowa
w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem dowolnej
jednostki organizacyjnej PZU SA.
9. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną
określoną w przepisach wewnętrznych PZU SA obowiązujących
na dzień składania skargi lub zażalenia. Informacja w tym zakresie jest dostępna w jednostkach organizacyjnych PZU SA.
10. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
11. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo
zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
13. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
14. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
15. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne
przepisy prawa polskiego.
16. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 stycznia 2016 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogólnych warunków
Waga drobiu przyjmowana do ustalania sumy ubezpieczenia
Drób

Przeciętna waga 1 sztuki w kg
1

2

Tuczony:
kury

2,0

kaczki w pełnym tuczu

2,2

kaczki piżmowe

2,2

indyki

7,0

indyki maxi

18,0

gęsi do tuczu po 1 i 2 podskubach

4,0

gęsi tuczone po 1 i 2 podskubach

5,0

Młodzież w odchowie na nioski:
kury typu nieśnego

1,8

kury typu mięsnego

2,2

indyki

6,0

kaczki

2,4

kaczki piżmowe

2,2

gęsi

4,5

Nioski:
kury typu nieśnego

2,3

kury typu mięsnego

3,1

indyki

6,0

kaczki

2,2

kaczki piżmowe

2,2

gęsi

4,3

ZAŁĄCZNIK NR 2 do ogólnych warunków
I Tablica do ustalania wysokości szkody za drób tuczony, z wyjątkiem gęsi

Wiek w dniach

Procent sumy ubezpieczenia lub wartości (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
Kury w pełnym tuczu

Kaczki w pełnym tuczu Kaczki piżmowe Indyki do 7 kg Indyki maxi do 18 kg

do    7

20

20

25

10

10

od   8 do 14

40

35

30

15

15

od 15 do 21

55

45

35

20

20

od 22 do 28

70

60

35

25

20

od 29 do 35

85

75

40

30

25

od 36 do 42

100

85

40

35

25

100

50

40

30

od 50 do 56

50

40

30

od 57 do 63

65

50

35

od 64 do 70

70

50

35

od 71 do 77

80

60

45

od 78 do 84

90

70

45

od 85 do 91

100

80

50

od 92 do 98

90

50

od 99 do 112

100

50

od 43 do 49

od 113 do 126

70

od 127 do 140

80

od 141 do 154

90

od 155 do 168

100

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DROBIU
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogólnych warunków
II Tablica do ustalania wysokości szkody za gęsi w tuczu
Wiek w dniach

Procent sumy ubezpieczenia lub wartości (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
Gęsi po 1 podskubie
Do tuczu (4,5 kg)

do
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

   7
  8
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140
147
154
161
168

Gęsi po 2 podskubach
Tuczone (5 kg)

25
30
35
35
40
40
50
50
65
65
80
80
90
100

Do tuczu (4,5 kg)

15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
70
75
75
80
80
90
100

Tuczone (5 kg)

10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
90
100

10
15
20
25
35
40
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90

od 169 do 175

100

ZAŁĄCZNIK NR 4 do ogólnych warunków
I Tabela do ustalania wysokości szkody za kury – młodzież w odchowie na nioski
Wiek
w tygodniach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
Odchów młodzieży na nioski do produkcji jaj wylęgowych
Typ mięsny
Typ nieśny

Odchów młodzieży na nioski
do produkcji jaj spożywczych

20
25

15
25

15
25

30

30

30

35

35

35

40

40

40

50

50

50

55

55

55

60

60

60

65
70
75

65
70
75

65
70
75

80

80

80

85
90
95

90

90

95

100

100

100

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DROBIU
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do ogólnych warunków
II Tabela do ustalania wysokości szkody za kury nioski
Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
Miesiąc nieśności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nioski produkujące jaja wylęgowe
Typ mięsny
Typ nieśny
100
70
60
40

Nioski produkujące
jaja spożywcze
100

100

75

75

65

65

55

55

45

45

30

30

ZAŁĄCZNIK NR 6 do ogólnych warunków
III Tabela do ustalania wysokości szkody za kaczki i gęsi – młodzież w odchowie na nioski do produkcji jaj wylęgowych.
Wiek w tygodniach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
Kaczki
Kaczki piżmowe
Gęsi
15

15

15

20
30
40

20
30
40

25

50

50

35

60

60

70

70

80

80

90

90

100

50

70

90

100
100

IV Tabela do ustalania wysokości szkody za indyki – młodzież do produkcji jaj wylęgowych
Wiek w tygodniach

Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody

1

10

2

20

3–6

30

7–11

40

12–13

50

14–20

70

21–26

80

27–30

90

31–32

100
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DROBIU
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do ogólnych warunków
V Tabela do ustalania wysokości szkody za indyki nioski produkujące jaja wylęgowe
Miesiąc nieśności

Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody

1

100

2

95

3

90

4

80

5

75

6

65

7

60

8

50

9

40

VI Tabela do ustalania wysokości szkody za kaczki nioski produkujące jaja wylęgowe
Miesiąc nieśności

Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
1 rok produkcji

2 lata produkcji
I rok ubezpieczenia

II rok ubezpieczenia

1
2

100

100

70

80

80

45

75

70

35

60

25

3
4
5
6
7
8
9
10

45

11
12

25

ZAŁĄCZNIK NR 8 do ogólnych warunków
VII Tabela do ustalania wysokości szkody za gęsi nioski produkujące jaja wylęgowe
Miesiąc nieśności

Procent sumy ubezpieczenia (§ 14) przyjmowany do ustalenia wysokości szkody
I rok ubezpieczenia

II rok ubezpieczenia

III rok ubezpieczenia

IV rok ubezpieczenia

1
2

100

80

60

40

90

70

50

40

80

60

50

40

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PZU SA 5469/VII

