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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach dobrowolnych dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich ustalonych uchwałą nr UZ/57/2016
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 19 lutego 2016 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą
nr UZ/215/2018 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne dotowane ubezpieczenie zwierząt to ubezpieczenie, w ramach którego można objąć ochroną ubezpieczeniową
zwierzęta gospodarskie i skorzystać z dopłaty do składek ze środków z budżetu państwa, o których jest mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie zwierzęta gospodarskie wybrane
przez Klienta.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	szkód spowodowanych przez choroby,
	szkód polegających na padnięciu zwierząt z powodu starości.

Ubezpieczamy zwierzęta gospodarskie:
 bydło,
 konie,
 owce,
 kozy,
 świnie,
 drób.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego,
	szkody wyrządzone przez inne zwierzęta.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku padnięcia lub uboju
z konieczności zwierząt na skutek:
 huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna,
obsunięcia się ziemi, lawiny.
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczanych zwierząt.
Sumę ubezpieczenia ustala się w uzgodnieniu z ubezpieczającym;
może ona zostać ustalona w oparciu o dokumentację hodowlaną.
Suma ubezpieczenia 1 sztuki danego gatunku zwierząt nie może
przekroczyć wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. maksymalnych sum ubezpieczenia
dla zwierząt gospodarskich.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
− podać nam wszystkie dane, o które pytamy przy zawarciu umowy,
− poinformować nas o zmianach tych danych w trakcie trwania umowy.
W razie zdarzenia losowego ubezpieczony ma m.in. obowiązek:
− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz by zapobiec zwiększeniu się szkody,
− niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni powiadomić nas o zdarzeniu i udzielić nam niezbędnych wyjaśnień, o które poprosimy.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
− z upływem okresu ubezpieczenia,
− z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia,
− z dniem oddania zwierzęcia do uboju albo z dniem padnięcia,
− z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy,
− z chwilą przeniesienia własności gospodarstwa rolnego, chyba że na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione prawa z umowy,
− z chwilą przeniesienia własności zwierząt, chyba że na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione prawa z umowy.
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Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
− w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem,
− w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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