Ubezpieczenie PZU Zwierzęta
– ubezpieczenie niedotowane zwierząt
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
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Produkt: PZU Zwierzęta
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Zwierzęta – ubezpieczenie niedotowane zwierząt ustalonych uchwałą
nr UZ/338/2016 z dnia 29 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 – niedotowane ubezpieczenie zwierząt to ubezpieczenie, w ramach którego ochroną
ubezpieczeniową można objąć: zwierzęta gospodarskie i inne od padnięcia i uboju z konieczności.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie zwierzęta wybrane przez Klienta.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	szkód spowodowanych przez chorobę zakaźną zwierząt
podlegającą obowiązkowi zwalczania,
	szkód polegających na padnięciu zwierząt z powodu starości,
	szkód powstałych wskutek wymarcia pszczół z powodu
chorób albo wyziewów z zakładów przemysłowych,
	zniszczenia pni pszczelich na zarządzenie lekarza weterynarii,
	szkód spowodowanych nieprawidłową technologią produkcji
rybackiej lub niewłaściwą konserwacją budowli lub urządzeń
hydrotechnicznych i rybackich.

Ubezpieczamy:
 zwierzęta gospodarskie tj. konie robocze, bydło, owce, kozy,
 konie sportowe i rekreacyjne,
 trzodę chlewną w gospodarstwach wielkostadnych,
 zwierzęta futerkowe,
 inne zwierzęta z wyłączeniem drobiu, psów i kotów.
Przyczyną padnięcia lub uboju zwierzęcia mogą być zdarzenia
losowe takie jak:
 huragan, lawina, obsunięcie się ziemi, ogień, powódź, piorun
oraz choroby i wypadki.
Dodatkowo zakresem ubezpieczenia można objąć:
 utratę produkcji mleka dla krów,
 utratę płodu lub młodego przychówku u bydła i koni,
 koszty związane z utylizacją zwłok u bydła i koni roboczych.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres roczny
lub krótszy np. na okres:
 opasu,
 transportu,
 wystawy,
 zawodów.
Sumę ubezpieczenia ustalamy z ubezpieczającym w oparciu
o wartość ubezpieczanych zwierząt.
W przypadku zwierząt do tuczu i na opas suma ubezpieczenia
odpowiada łącznej wartości zwierząt, jaką zwierzęta osiągną na
koniec okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczamy pnie pszczele w miejscu położenia pasieki lub
sezonowo wywiezione na pożytki.
Ubezpieczenie obejmuje szkody w pasiekach powstałe wskutek
uszkodzenia lub zniszczenia pni pszczelich przez:
 zdarzenia losowe, osoby trzecie oraz podczas transportu
pni pszczelich na pożytki.
Dodatkowo zakres ochrony może obejmować zatrucie pszczół
spowodowane środkami ochrony roślin oraz kradzież pni
pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia i miodu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	spowodowane przez wadę lub chorobę, która istniała
w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,
	powstałe wskutek zmian zwyrodnieniowych lub innych zmian
w kończynach, będących wynikiem choroby, która istniała
w chwili zawierania umowy,
	spowodowane przez zaniedbania żywieniowe zwierząt,
	powstałe wskutek niezapewnienia właściwych warunków
bytowania, użytkowania i pielęgnacji zwierząt,
	powstałe wskutek transportowania zwierząt nie
przystosowanym do tego celu środkiem transportu,
	nie przekraczające franszyzy ilościowej w ubezpieczeniu stad
bydła składających się z co najmniej 10 sztuk.
W pasiekach nie odpowiadamy m.in za szkody:
	obumarcia roju w wyniku niedostatecznego zaopatrzenia
pnia pszczelego na zimę,
	powstałe wskutek działania zwierząt,
	powstałe w czasie transportu pni pszczelich na pożytki bez
odpowiedniego dozoru.
W rybach nie odpowiadamy m.in za szkody:
	wyrządzone przez ptactwo,
	powstałe wskutek przyduchy,
	powstałe wskutek kradzieży lub chorób ryb.

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej pasieki
tj. łącznej wartości poszczególnych ubezpieczonych pni
pszczelich. Sumę ubezpieczenia ustala się w uzgodnieniu
z ubezpieczającym.
Ubezpieczamy ryby w obiektach hodowlanych:
 karpie,
 pstrągi,
 inne łososiowate.
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w hodowlach ryb
w wyniku zatrucia, uduszenia, ucieczki ryb oraz niedoboru
wody.
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ryb przewidywanej na
koniec danego stadium hodowli, które jest ubezpieczone. Sumę
ubezpieczenia ustala się w uzgodnieniu z ubezpieczającym.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce oraz w przypadku ubezpieczenia zwierząt na czas transportu, wystawy lub zawodów również 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,
− poddawać zwierzęta obowiązkowym szczepieniom ochronnym,
− poinformować nas jeśli w trakcie trwania umowy sprzedał zwierzęta lub nabył nowe.
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 48 godzin w przypadku ryb oraz 3 dni w przypadku pozostałych zwierząt powiadomić nas o zdarzeniu
i udzielić nam niezbędnych wyjaśnień, o które poprosimy,
− w razie wypadku czy choroby wezwać lekarza weterynarii,
− w razie powstania szkody w wyniku wypadku drogowego lub rabunku w czasie transportu oraz szkody kradzieżowej w pasiece powiadomić
o tym fakcie policję.
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 po zawarciu umowy i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, przy czym z tytułu nowych umów
zawieranych na okres jednego roku, z upływem 14 dni po zawarciu umowy.
W przypadku zwierząt futerkowych pochodzących z rozrodu stada podstawowego, odpowiedzialność rozpoczyna się z dniem osiągnięcia przez
zwierzę futerkowe wieku 8 tygodni albo od chwili urodzenia zwierzęcia futerkowego, nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłacie składki
lub jej pierwszej raty.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
− z upływem okresu ubezpieczenia,
− z chwilą przeniesienia własności zwierząt, chyba że na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione prawa z umowy,
− z dniem zmiany sposobu użytkowania konia jeśli PZU nie wyraził na to zgody,
− z dniem oddania zwierzęcia do uboju albo z dniem padnięcia,
− z dniem odłowu ryb, nie później jednak niż z upływem okresu hodowli danego stadium ryb właściwym dla danego gatunku,
− z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia,
− z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy,
− z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Ochrona w umowach krótkoterminowych trwa:
− w umowach na okres transportu – od załadunku zwierząt na środek transportu do chwili rozładunku w miejscu docelowym,
− w umowach na okres wystawy – od wprowadzenia zwierząt na teren wystawy do wyprowadzenia z tego terenu,
− w umowach na okres zawodów – od rozpoczęcia udziału w zawodach do dnia jego zakończenia,
− w umowach na okres opasu - od rozpoczęcia opasu zwierząt do jego zakończenia.
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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