Ubezpieczenie PZU Zwierzęta – drób
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Zwierzęta
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Zwierzęta – drób ustalonych uchwałą nr UZ/347/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018
z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie PZU zwierzęta drób to ubezpieczenie, w ramach którego można ubezpieczyć drób w chowie fermowym.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie drób wybrany przez Klienta.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	szkód powstałych wskutek choroby zakaźnej podlegającej
obowiązkowi zwalczania,
	szkód, za które odpowiedzialność ponosi zakład wylęgowy
lub zakład produkujący paszę,
	szkód powstałych wskutek zmniejszenia nieśności drobiu.

Ubezpieczamy kury, kaczki, kaczki piżmowe, indyki, gęsi, inne
gatunki drobiu w chowie fermowym:
 na okres tuczu albo odchowu na nioski,
 przeznaczone na produkcję jaj wylęgowych
czy konsumpcyjnych.
Ubezpieczenie obejmuje szkody w produkcji drobiu w chowie
fermowym powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak:
 ogień, huragan, powódź, grad, opad, śnieg i lód, uderzenie
pioruna, eksplozja, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi,
tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego, wydostanie
się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, chorób,
wypadków i kanibalizmu.
Dodatkowo możemy poszerzyć ochronę ubezpieczeniową
o szkody powstałe w wyniku przerw w dopływie prądu oraz
awarii urządzeń wentylacji mechanicznej lub grzewczych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	spowodowane brakiem paszy,
	spowodowane przez gryzonie lub drapieżniki,
	powstałe wskutek uboju drobiu w wyniku selekcji,
	powstałe wskutek awarii urządzeń wentylacji mechanicznej
lub grzewczych, jeżeli ryzyko to nie zostało włączone
do ochrony za opłatą dodatkowej składki,
	powstałe w wyniku przerwy w dopływie prądu, jeżeli
ryzyko to nie zostało włączone do ochrony za opłatą
dodatkowej składki.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na:
 okres jednego lub kilku cykli,
 rok,
 okres dłuższy niż rok jeśli długość cyklu produkcyjnego dla
danego kierunku drobiu przekracza okres jednego roku
(np. kury nioski na jaja spożywcze),
 czas transportu lub wystawy.
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczanych
zwierząt; ustala się ją w uzgodnieniu z ubezpieczającym.
W przypadku drobiu tuczonego suma ubezpieczenia
stanowi wartość drobiu jaką zwierzęta osiągną na koniec
okresu ubezpieczenia.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce oraz w przypadku ubezpieczeń na czas transportu lub wystawy także poza terenem Polski.
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,
− przestrzegać zasad pielęgnacji, żywienia i utrzymania drobiu,
− poinformować nas jeśli w trakcie trwania umowy sprzedał zwierzęta lub odstawił je do skupu.
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 2 dni powiadomić nas o zdarzeniu i udzielić nam niezbędnych wyjaśnień, o które poprosimy,
− wezwać lekarza weterynarii w razie stwierdzenia choroby lub padnięć drobiu.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, nie wcześniej niż z dniem
wstawienia drobiu do obiektu oraz – w przypadku ubezpieczania niosek – z dniem rozpoczęcia chowu niosek. W przypadku ryzyka choroby
odpowiedzialność rozpoczyna się z upływem 7 dni po zawarciu umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
1) z końcem okresu ubezpieczenia,
2) z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia,
4) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy,
5) z chwilą przeniesienia własności zwierząt, chyba że na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione prawa z umowy,
6) z dniem padnięcia drobiu lub uboju z konieczności.
Ochrona w umowach krótkoterminowych trwa:
− w umowach na okres transportu – od chwili rozpoczęcia załadunku drobiu na środek transportu do chwili zakończenia wyładunku drobiu
w miejscu przeznaczenia,
− w umowach na okres wystawy – od chwili wprowadzenia drobiu na teren wystawy do chwili wyprowadzenia z terenu wystawy.
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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