
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych, zwane
dalej „ubezpieczycielem”, z producentami rolnymi zwanymi
dalej „Ubezpieczajàcymi”.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia, w odniesieniu do których
zastosowane zostanà dop∏aty do sk∏adek ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, zgodnie z ustawà z dnia 7 lipca 2005r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich
(Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z póên. zmianami), zwanej
dalej ustawà o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt
gospodarskich.

3. Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia do
wyczerpania w danym roku limitu dop∏at, których wysokoÊç
dla danego zak∏adu ubezpieczeƒ okreÊla si´ w umowach 
w sprawie dop∏at, o których mowa w ustawie 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich.
W przypadku z∏o˝enia wniosku o zawarcie ubezpieczenia
po wyczerpaniu tego limitu, umowa ubezpieczenia na
warunkach okreÊlonych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia nie zostanie zawarta. Wnioskodawca
zostanie poinformowany przez ubezpieczyciela 
o warunkach, na jakich mo˝e zostaç oparta umowa
ubezpieczenia.

§ 2

1. Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa i obowiàzki
stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia. Wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych
od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wymaga
przyj´cia tych postanowieƒ przez obie strony umowy 
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. 

2. O ile umowa ubezpieczenia nie zosta∏a zawarta w drodze
rokowaƒ, ubezpieczyciel przedstawi ubezpieczajàcemu na
piÊmie ró˝nice pomi´dzy umowà ubezpieczenia, a ogólnymi
warunkami ubezpieczenia.

3. Je˝eli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia,
które odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci
z∏o˝onego przez niego wniosku ubezpieczeniowego,
ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczajàcemu te ró˝nice na
piÊmie przy dor´czeniu tego dokumentu, wyznaczajàc mu
co najmniej siedmiodniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu.
W braku sprzeciwu albo w razie zg∏oszenia sprzeciwu po
up∏ywie wyznaczonego terminu uwa˝a si´, ˝e umowa
zosta∏a zawarta zgodnie z treÊcià dokumentu ubezpieczenia
nast´pnego dnia po up∏ywie tego terminu. Zg∏oszenie
sprzeciwu w terminie oznacza, ˝e umowa ubezpieczenia nie
zosta∏a zawarta – w takiej sytuacji op∏acona sk∏adka
ubezpieczeniowa podlega zwrotowi bez potràceƒ.

4. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie
ryzyk okreÊlonych w umowie ubezpieczenia, klauzulach,
uzupe∏nieniach lub za∏àcznikach do niej, oraz – w braku
odmiennego uzgodnienia w umowie – niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, kodeksu
cywilnego oraz inne bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy.

§ 3

1. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta na rzecz
przedsi´biorcy lub innej jednostki organizacyjnej, która
prowadzi ewidencj´ mienia w jednej z nast´pujàcych form:
ksi´ga rachunkowa, podatkowa ksi´ga przychodów 
i rozchodów, ewidencja Êrodków trwa∏ych, ewidencja
wyposa˝enia, spis z natury towarów, wykaz Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, ksià˝ka
zamówieƒ, wykaz przyj´cia i wydania Êrodków obrotowych.

2. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta równie˝ na
rzecz osoby nie prowadzàcej ewidencji, o której mowa 
w ust. 1, pod warunkiem sporzàdzenia, przy zawarciu
umowy, wykazu ubezpieczanych zwierzàt.

3. Za zgodà ubezpieczyciela wyra˝onà na piÊmie
Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz innej osoby.

§ 4

1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz osoby
trzeciej (Ubezpieczonego), na cudzy rachunek – pod
warunkiem, ˝e zarówno Ubezpieczajàcym jak 
i Ubezpieczonym jest producent rolny. W takim wypadku
postanowienia niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia stosuje si´ odpowiednio do osoby, na rzecz
której zawarto umow´.

2. Ubezpieczyciel mo˝e podnieÊç przeciwko wszystkim
Ubezpieczonym osobom zarzuty dotyczàce niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania  obowiàzków wynikajàcych 
z umowy ubezpieczenia.

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 5

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreÊlone w umowie
ubezpieczenia gatunki zwierzàt gospodarskich: 
1) byd∏o,

2) Êwinie, 
3) owce, 
4) kozy,
5) konie
6) drób.

2. Do ubezpieczenia muszà zostaç zg∏oszone wszystkie
posiadane przez Ubezpieczajàcego zwierz´ta tego samego
gatunku znajdujàce si´ w miejscu okreÊlonym w umowie
ubezpieczenia.

3. Zwierz´ta  sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w budynkach
inwentarskich, na placach, wybiegach i pastwiskach
znajdujàcych si´ miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 6

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b´dàce
bezpoÊrednim nast´pstwem przewidzianego w umowie
zdarzenia.

2. Zwierz´ta okreÊlone w umowie sà ubezpieczone od ryzyka
wystàpienia szkód spowodowanych przez huragan,
powódê, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuni´cie si´
ziemi, lawin´ oraz w wyniku uboju z koniecznoÊci.

§ 7

Ubezpieczone zwierz´ta obj´te sà tak˝e ochronà od szkód
powsta∏ych bezpoÊrednio wskutek:
1) akcji ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania,

prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ, za które
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç,

2) zanieczyszczenia lub ska˝enia bezpoÊrednio
spowodowanego zdarzeniami obj´tymi umowà
ubezpieczenia,

3) w granicach sumy ubezpieczenia zwierzàt zagro˝onych
szkodà ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu koszty
zabezpieczenia ubezpieczonych zwierzàt przed szkodami
poniesionymi po wystàpieniu zdarzenia obj´tego zakresem
ubezpieczenia. 

WY¸ÑCZENIA

§ 8

1. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela nie obejmuje szkód
bezpoÊrednio lub poÊrednio powsta∏ych:
1) z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa

Ubezpieczajàcego lub osób, za które ubezpieczajàcy
ponosi odpowiedzialnoÊç albo pozostajàcych we
wspólnym z Ubezpieczajàcym gospodarstwie
domowym; za osoby, za które Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç, uwa˝a si´ w szczególnoÊci osoby
zatrudnione przez Ubezpieczajàcego na podstawie
umowy o prac´, zlecenia, o dzie∏o lub agencyjnej,

2) w zwierz´tach skonfiskowanych, zaj´tych lub
zarekwirowanych przez prawomocne w∏adze,

3) w zwiàzku z dzia∏aniami wojennymi, stanem wojennym,
stanem wyjàtkowym, wojnà domowà, zamieszkami
spo∏ecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami 
i niepokojami spo∏ecznymi oraz aktami terroryzmu 
i sabota˝u, 

4) wskutek dzia∏ania energii jàdrowej lub ska˝enia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

2. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te:
1) szkody:

a) w mieniu gospodarstwa rolnego,
b) w zwierz´tach podczas ich roz∏adunku lub

za∏adunku,
c) w zwierz´tach innych ni˝ wymienione w § 5 ust.1,
d) polegajàce na utracie wartoÊci hodowlanej

zwierzàt,
e) polegajàce na koniecznoÊci zmiany typu

u˝ytkowego zwierzàt,
f) których rozmiar wraz z kosztami usuni´cia

pozosta∏oÊci nie przekracza 500 z∏, 
g) powsta∏e na wskutek przepi´cia, upadku statku

powietrznego, uderzenia pojazdu, huku
ponaddêwi´kowego, szkód wodociàgowych,
trz´sienia ziemi, upadku drzewa, masztu, s∏upa,
anteny lub ich cz´Êci oraz innych zdarzeƒ ni˝
okreÊlone w  § 6 ust. 2,

h) powsta∏e wskutek padni´cia lub uboju 
z koniecznoÊci w wyniku choroby lub wypadku
oraz innych zdarzeƒ ni˝ okreÊlone w § 6 ust. 2,

2) koszty leczenia zwierzàt,
3) koszty zabiegów profilaktycznych,

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie˝
szkód bezpoÊrednio lub poÊrednio powsta∏ych wskutek:
1) eksplozji wywo∏anej przez Ubezpieczajàcego w celach

produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
2) zapadania si´ ziemi, gdy sà to szkody:

a) górnicze, tj. szkody powsta∏e w wyniku dzia∏alnoÊci
zak∏adu górniczego,

b) powsta∏e w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka,
3) powodzi, deszczu nawalnego w przypadku

utrzymywania zwierzàt ni˝ej, ni˝ 14 cm nad pod∏ogà
znajdujàcà si´ poni˝ej poziomu gruntu, chyba 
˝e zalanie zwierzàt nastàpi∏o bezpoÊrednio z góry,

4) nieszczelnoÊci urzàdzeƒ sieci wodociàgowej,

kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, a tak˝e
dzia∏ania wód gruntowych, zagrzybienia lub
przemarzania Êcian,

5) gradu, deszczu nawalnego, Êniegu, jeÊli do powstania
szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan dachu bàdê
niezabezpieczone lub nieprawid∏owo zabezpieczone
otwory dachowe albo inne elementy budynku
gospodarskiego; nie dotyczy to szkód w zwierz´tach
znajdujàcych si´ w pomieszczeniach najmowanych lub
dzier˝awionych, je˝eli do obowiàzków
Ubezpieczajàcego nie nale˝y dbanie o stan techniczny
budynku gospodarskiego, o ile do dnia powstania
szkody Ubezpieczajàcy nie wiedzia∏ o istniejàcych
zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich wiedzia∏ 
i posiada pisemne dowody wyst´powania do
wynajmujàcego (wydzier˝awiajàcego) z ˝àdaniem ich
usuni´cia,

6) systematycznego dzia∏ania ha∏asu, wibracji, ciep∏a lub
innych czynników,

7) osiadanie gruntu.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 9

1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezb´dne jest z∏o˝enie
przez Ubezpieczajàcego pisemnych oÊwiadczeƒ w treÊci 
i formie wymaganej przez ubezpieczyciela dla prawid∏owej
oceny ryzyka oraz sporzàdzenie dokumentu ubezpieczenia.
Dokument ubezpieczenia ma postaç wnioskopolisy.
Wnioskopolisa jest dokumentem ubezpieczenia
wype∏nianym przy udziale Ubezpieczajàcego.

2. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà.

SUMA UBEZPIECZENIA I SK¸ADKA

Postanowienia wspólne

§ 10

1. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia
stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela,
chyba ˝e strony w umowie ustali∏y odr´bny, ni˝szy limit
odpowiedzialnoÊci.

2. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy i powinna ona
odpowiadaç wartoÊci rynkowej zwierzàt na danym terenie 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy˝szej
dziennej wartoÊci w okresie ubezpieczenia.

4. Sumy ubezpieczenia okreÊla si´ oddzielnie dla
poszczególnych gatunków zwierzàt, musi ona uwzgl´dniaç
wiek, stan umi´Ênienia jak równie˝ obowiàzujàce normy
oceny rzeênej, hodowlanej, u˝ytkowej.

5. Sum´ ubezpieczenia ustala si´:
1) dla zwierzàt zarodowych lub hodowlanych 

– indywidualnie, 
2) dla m∏odego byd∏a, trzody chlewnej, owiec i kóz

przeznaczonych na opas (tucz) lub do odnowienia
stada – jednakowà dla wszystkich ubezpieczonych 
w stadzie zwierzàt, na podstawie przewidywanej
maksymalnej wagi i ceny jednostkowej ˝ywca,

3) dla koni – indywidualnie lub jednakowà dla wszystkich
ubezpieczonych w stadzie,

4) dla pozosta∏ych zwierzàt – jednakowà dla wszystkich
ubezpieczonych w stadzie.

6. Cen´ jednostkowà ˝ywca zwierzàt gospodarskich podaje
Ubezpieczajàcy; nie powinna byç ona jednak wy˝sza od
cen skupu obowiàzujàcych na danym terenie w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. W odniesieniu do osób prowadzàcych ewidencj´ ksi´gowà
suma ubezpieczenia mo˝e odpowiadaç równie˝ wartoÊci
odpowiadajàcej cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia.

§ 11

1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy, po dokonaniu
oceny ryzyka.

2. Ubezpieczyciel udziela nast´pujàcych zni˝ek sk∏adki: 
1) za kontynuacj´ ubezpieczenia,
2) za kompleksowe ubezpieczenie,
3) za jednorazowà op∏at´ sk∏adki,
4) inne okreÊlone w taryfie zni˝ki.

3. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanych
zwierzàt, Êrodkami ich zabezpieczenia, zg∏oszonymi
szkodami lub innymi wa˝nymi czynnikami majàcymi wp∏yw
na ocen´ ryzyka, ubezpieczyciel mo˝e odmiennie ni˝ 
w taryfie okreÊliç sk∏adk´ ubezpieczeniowà.

4. Sk∏adka jest p∏atna jednorazowo w momencie zawarcia
umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek
Ubezpieczajàcego sk∏adka mo˝e byç roz∏o˝ona na raty.
Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich wysokoÊç okreÊla si´ 
w umowie ubezpieczenia.

5. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki cià˝y na Ubezpieczajàcym.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zap∏aty sk∏adki
okreÊlonej w umowie ubezpieczenia. Dop∏aty do sk∏adki
dokonywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa na podstawie
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt

01

UBEZPIECZENIE Z DOP¸ATAMI BUD˚ETU PA¡STWA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZÑT GOSPODARSKICH

zgodnie z ustawà z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich (DZ.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z póên. zmianami)



gospodarskich majà charakter niezale˝ny w stosunku do
sk∏adki op∏acanej przez Ubezpieczajàcego i nie majà
wp∏ywu na udzielanà ochron´ ubezpieczeniowà, a tak˝e nie
mogà rodziç ˝adnych roszczeƒ po stronie
Ubezpieczajàcego.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 12

1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.
2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´

uzgodnionà przez strony umowy.
3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok.

§ 13

1. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia
i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza
rata zosta∏a zap∏acona w dniu zawarcia umowy lub
najpóêniej na dzieƒ przed rozpocz´ciem okresu
ubezpieczenia, chyba ˝e zosta∏ wyznaczony inny termin
zap∏aty, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2-5.

2. Je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ ponosi odpowiedzialnoÊç
jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki, a sk∏adka nie zosta∏a
zap∏acona w terminie, zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e odstàpiç
od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiajàc 
o tym jednoczeÊnie ubezpieczajàcego. W braku odstàpienia
od umowy, rozwiàzuje si´ ona z koƒcem okresu
ubezpieczenia.

3. JeÊli Ubezpieczajàcy nie op∏aci w terminie drugiej lub
kolejnej raty sk∏adki, ubezpieczyciel mo˝e wezwaç
Ubezpieczajàcego do zap∏aty, wyznaczajàc mu dodatkowy
przynajmniej 7-dniowy termin, z zastrze˝eniem, 
i˝ uchybienie temu dodatkowemu terminowi spowoduje
rozwiàzanie umowy ubezpieczenia z up∏ywem tego terminu.
JeÊli ubezpieczyciel nie skorzysta z tego uprawnienia,
umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ z koƒcem okresu
ubezpieczenia.

4. Je˝eli zap∏ata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty
uwa˝a si´ dzieƒ uznania rachunku ubezpieczyciela
odpowiednià kwotà, pod warunkiem, ˝e na rachunku
bankowym Ubezpieczajàcego znajduje si´ wystarczajàca
iloÊç Êrodków pieni´˝nych.

5. Za zap∏at´ sk∏adki lub kolejnej raty sk∏adki nie uwa˝a si´
zap∏aty kwoty ni˝szej ni˝ wynikajàca z umowy
ubezpieczenia.

6. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem
okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy
wygas∏ przed tym terminem.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia

§ 14

1. Obowiàzkiem Ubezpieczajàcego jest: 
1) udzielenie ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania

zamieszczone w formularzu umowy ubezpieczenia
(wnioskopolisie) lub skierowane do niego w innej formie
pisemnej,

2) podanie wszystkich znanych okolicznoÊci istotnych dla
oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki,

3) umo˝liwiç ubezpieczycielowi wykonanie ogl´dzin
zwierzàt oraz pomieszczeƒ, w których przebywajà,

2. Je˝eli ubezpieczyciel zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia zg∏aszaç ubezpieczycielowi zmiany
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po
otrzymaniu o nich wiadomoÊci.

4. Je˝eli Ubezpieczajàcy uchybi∏ obowiàzkowi okreÊlonemu 
w ust. 1 pkt. 1 lub ust. 3, ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialnoÊci, na zasadach okreÊlonych w kodeksie
cywilnym.

W czasie trwania umowy ubezpieczenia

§ 15

1. Usuwanie szczególnych zagro˝eƒ, których usuni´cia 
– z uwagi na okolicznoÊci – móg∏ si´ domagaç i domaga∏ si´
ubezpieczyciel, nale˝y tak˝e do obowiàzków
Ubezpieczajàcego. Za szczególne zagro˝enie uwa˝a si´
zw∏aszcza przyczyn´ zaistnia∏ej szkody. Niewykonanie
powy˝szego obowiàzku w terminie wskazanym przez
ubezpieczyciela zwalnia go z odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e po tym terminie wskutek nieusuni´cia
wskazanego zagro˝enia.

2. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do informowania
ubezpieczyciela o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu
siedziby przedsi´biorstwa.

3. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale˝y:
1) przestrzeganie przepisów majàcych na celu

zapobieganie powstaniu szkody, w szczególnoÊci
przepisów o budowie i eksploatacji mienia zwiàzanego
z produkcjà zwierz´cà oraz instrukcji obs∏ugi
poszczególnych urzàdzeƒ zwiàzanych z produkcjà 
i hodowlà zwierzàt gospodarskich,

2) umo˝liwiç ubezpieczycielowi, w ka˝dym czasie,
ogl´dziny ubezpieczonych zwierzàt oraz pomieszczeƒ,
w których przebywajà.

4. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego 
z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa któregokolwiek 

z obowiàzków, o których mowa w niniejszym paragrafie,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania 
w cz´Êci lub ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie tych
obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub jej
rozmiar.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego
zakresem ubezpieczenia

§ 16

1. W razie wystàpienia zdarzenia obj´tego zakresem
ubezpieczenia do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale˝y:
1) natychmiastowe wezwanie lekarza weterynarii, o ile

zachodzi koniecznoÊç zarzàdzenia uboju 
z koniecznoÊci,

2) niezw∏oczne, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 48 godzin
po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomoÊci
zawiadomienie o tym ubezpieczyciela,

3) niezw∏oczne powiadomienie miejscowej jednostki
policji o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç 
w wyniku przest´pstwa i uzyskanie pisemnego
potwierdzenia tego faktu,

4) u˝ycie wszelkich niezb´dnych Êrodków w celu
zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onych zwierzàt przed szkodà,

5) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu
przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba 
˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia
i zwierzàt pozosta∏ych po szkodzie lub jej zmniejszenia.
Ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to
postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏ likwidacji szkody 
w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o szkodzie,

6) wype∏nienie wymaganych przez ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególnoÊci druku zg∏oszenia
szkody, w którym nale˝y opisaç rzeczywisty przebieg
zdarzenia i okolicznoÊci powstania szkody oraz
dostarczenie:
a) decyzji lekarza weterynarii, który zarzàdzi∏

skierowanie zwierz´cia na ubój z koniecznoÊci wraz
z uzasadnieniem,

b) rachunku wydanego przez jednostk´ uprawnionà
do skupu, za zakupione od poszkodowanego
zwierz´ lub za jego tusz´,

c) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego odbiór padliny
przez podmiot do tego uprawniony w przypadku
braku mo˝liwoÊci sprzeda˝y zwierz´cia lub jego
tuszy,

7) podj´cie aktywnej wspó∏pracy z ubezpieczycielem 
w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania
szkody i ustalenia jej rozmiaru,

8) umo˝liwienie ubezpieczycielowi ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak równie˝
udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaÊnieƒ oraz
przedstawienie niezb´dnych dowodów, 
w szczególnoÊci udost´pnienie pe∏nej dokumentacji
ksi´gowej,

9) stosowanie si´ do zaleceƒ ubezpieczyciela oraz
udzielanie mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy dopuÊci∏ si´ ra˝àcego niedbalstwa 
w wykonaniu obowiàzku, o którym mowa w ust 1 pkt 3,
odszkodowanie si´ nie nale˝y.

3. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego
obowiàzków okreÊlonych w ust. 1 pkt 1-2 oraz 4-9
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania 
w ca∏oÊci lub cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie obowiàzków
mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyny lub rozmiaru szkody.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOÂCI
ODSZKODOWANIA

§ 17

1. WysokoÊç odszkodowania ustala si´ w granicach sum
ubezpieczenia okreÊlonych w § 10, w kwocie
odpowiadajàcej wysokoÊci poniesionej szkody, na
podstawie cen rynkowych. 

2. WysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug cen obowiàzujàcych 
w dniu ustalenia odszkodowania.

3. Je˝eli suma ubezpieczenia w odniesieniu do osób
prowadzàcych ewidencj´ ksi´gowà zosta∏a zawarta w myÊl
§ 10 ust.6 wysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug cen ich
zakupu lub kosztów wytworzenia. 

4. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela stanowi
suma ubezpieczenia podana w polisie.

5. Rozmiar szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które
mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub
sprzeda˝y.

§ 18

1. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´ wartoÊci
naukowej.

2. Je˝eli suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona w wysokoÊci
obejmujàcej podatek od towarów i us∏ug (VAT), wówczas
rozmiar szkody równie˝ b´dzie obejmowa∏ ten podatek,
natomiast jeÊli suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona 
w wysokoÊci nie obejmujàcej podatku od towarów i us∏ug,
rozmiar szkody nie b´dzie tego podatku obejmowa∏.

§ 19

Odszkodowanie w granicach sum ubezpieczenia obejmuje:
1) utrat´ ubezpieczonych zwierzàt wskutek zdarzeƒ losowych

wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie
odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, pomniejszonej 
o rozmiar pozosta∏oÊci po szkodzie, które mogà byç
przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub sprzeda˝y, 

2) udokumentowane koszty wynik∏e z zastosowania wszelkich
dost´pnych Êrodków w celu ratowania ubezpieczonych
zwierzàt przed szkodà obj´tà zakresem ubezpieczenia,
zmniejszenia rozmiarów takiej szkody oraz zabezpieczenia

bezpoÊrednio zagro˝onych ubezpieczonych zwierzàt przed
takà szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y
si´ bezskuteczne, 

3) udokumentowane koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po
szkodzie – w granicach 10% wartoÊci szkody.

§ 20

Je˝eli suma ubezpieczenia zwierzàt jest ni˝sza od ich wartoÊci
w dniu szkody, wówczas kwota ustalona zgodnie 
z postanowieniami § 17-19 zostaje pomniejszona w takim
stosunku, w jakim suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje
do jego wartoÊci w dniu szkody.

§ 21

1. WysokoÊç odszkodowania nie mo˝e byç wy˝sza od
poniesionej szkody.

2. Odszkodowanie stanowi kwot´ obliczonà zgodnie 
z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia. 

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 22

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym
Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci
odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà
informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà
potrzebne do ustalenia odszkodowania (Êwiadczenia).

2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia obowiàzany jest do
udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku  o wyp∏at´ odszkodowania, sporzàdzone na
w∏asny koszt.

4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego rachunków,
dokumentów zwiàzanych z ustaleniem rozmiaru szkody.

§ 23

1. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia na w∏asny koszt
niezale˝nego eksperta w celu okreÊlenia przyczyny,
rozmiaru szkody i nale˝nego odszkodowania oraz w celu
udzielenia Ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek
dotyczàcych post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia
skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody.

2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç
ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które ubezpieczyciel lub
wyznaczony ekspert uzna za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

§ 24

1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych w post´powaniu
dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego, zasadnoÊci
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania, albo zawartej z nim
ugody, bàdê prawomocnego orzeczenia sàdu.

2. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu obj´tym
zakresem ubezpieczenia.

3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 2 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o
si´ niemo˝liwe, odszkodowanie powinno byç wyp∏acone 
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe,
jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania ubezpieczyciel
wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 2.

4. Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one
post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
lub wysokoÊci odszkodowania, bezspornà cz´Êç
odszkodowania wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym w ust. 2,
natomiast pozosta∏a cz´Êç odszkodowania jest wyp∏acana
w terminie 14 dni po uzyskaniu przez ubezpieczyciela
informacji o wynikach post´powania przygotowawczego
lub uprawomocnieniu si´ orzeczenia sàdowego. 

§ 25

1. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje 
w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu,
ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie osob´
wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz
na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania.

2. W ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
uprawniony mo˝e zg∏osiç na piÊmie sprzeciw wobec
ustaleƒ ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia
roszczenia albo wysokoÊci odszkodowania  Wniosek taki
skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zarzàd
ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony majà prawo wglàdu do akt
szkodowych i sporzàdzania na w∏asny koszt odpisów lub
kserokopii dokumentów akt szkodowych.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 26

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
ubezpieczyciela przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu
roszczenie do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkod´,
do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.02



2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia praw przez ubezpieczyciela, okreÊlonych 
w ust. 1. 

4. W razie niewykonania obowiàzków okreÊlonych w ust. 3, 
a tak˝e w razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego bez
zgody ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób
trzecich z tytu∏u szkód, ubezpieczyciel mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, 
a w przypadku, gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone,
podlega ono zwrotowi w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 27

Prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
(osoby fizyczne) lub w terminie 7 dni (osoby prawne) od daty
zawarcia umowy przys∏uguje Ubezpieczajàcemu, je˝eli umowa
jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. Odstàpienie od
umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏aty
sk∏adki za okres, w którym ubezpieczyciel udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 28

W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od
chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝
od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie
zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni
wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu
tego nie stosuje si´ do ubezpieczeƒ na ˝ycie.

§ 29

1. W razie rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up∏ywem
okresu ubezpieczenia w sytuacjach okreÊlonych 
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia albo 
w przepisach kodeksu cywilnego, sk∏adka za
niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy nie wyp∏acono odszkodowania ani nie
powsta∏o zobowiàzanie ubezpieczyciela do jego zap∏aty, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2. 

2. JeÊli nie umówiono si´ inaczej, zwrot sk∏adki nast´puje po
otrzymaniu przez ubezpieczyciela orygina∏u umowy
ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 30

1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do
ubezpieczyciela powinny byç sk∏adane na piÊmie za
pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ siedzib´ i nie zawiadomi∏ 
o tym ubezpieczyciela, pismo ubezpieczyciela skierowane
do ostatniej znanej siedziby Ubezpieczajàcego wywiera
skutki prawne od chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby
Ubezpieczajàcy nie zmieni∏ siedziby.

§ 31

1. Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà
byç rozstrzygane przez sàdy wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej,
albo przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 

§ 32

Za∏àcznik Nr 1 stanowi integralnà cz´Êç niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia.

§ 33

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 01.05.2007r. i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia z okresem odpowiedzialnoÊci od dnia
01.05.2007r.

ZA¸ÑCZNIK NR 1
DEFINICJE

Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
okreÊlenia rozumie si´:
1) budynki inwentarskie – obiekty budowlane wchodzàce 

w sk∏ad gospodarstwa rolnego, które sà trwale zwiàzane 
z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród
budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach, wraz 
z wbudowanymi instalacjami, urzàdzeniami technicznymi
oraz zainstalowanymi na sta∏e elementami
wykoƒczeniowymi, stanowiàce ca∏oÊç technicznà 
i u˝ytkowà, 

2) deszcz nawalny – szkody powsta∏e wskutek deszczu 
o wspó∏czynniku wydajnoÊci o wartoÊci co najmniej 4; 
w przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia tego
wspó∏czynnika bierze si´ pod uwag´ stan faktyczny 
i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce
wyraênie o dzia∏aniach deszczu nawalnego,

3) grad – szkody powsta∏e wskutek opadu atmosferycznego
sk∏adajàcego si´ z bry∏ek lodu,

4) huk ponaddêwi´kowy – dzia∏anie fali uderzeniowej
wywo∏anej przez samolot podczas przekraczania pr´dkoÊci
dêwi´ku,

5) huragan – szkody powsta∏e w wyniku dzia∏ania wiatru 
o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24 m/s, którego dzia∏anie
wyrzàdza masowe szkody; pojedyƒcze szkody uwa˝a si´ za
spowodowane przez huragan je˝eli w najbli˝szym
sàsiedztwie stwierdzono dzia∏anie huraganu,

6) instalacje elektryczne – urzàdzenia, przewody i linie
elektryczne (elektroenergetyczne) wchodzàce w sk∏ad
ró˝nych obiektów budowlanych, 

7) lawin´ –  szkody powsta∏e wskutek gwa∏townego zsuwania
si´ lub staczaniav ze zboczy górskich lub podgórskich mas
Êniegu, lodu, ska∏, kamieni, ziemi lub b∏ota,

8) osoby trzecie – wszystkie osoby pozostajàce poza
stosunkiem ubezpieczeniowym,

9) obsuni´cie si´ ziemi szkody spowodowane przez

zapadanie si´ ziemi oraz osuwanie si´ ziemi, z tym ˝e za

szkody spowodowane przez zapadanie si´ ziemi

– uwa˝a si´ szkody powsta∏e wskutek obni˝enia si´ terenu
z powodu zawalenia si´ podziemnych wolnych przestrzeni
w gruncie, a za usuwanie si´ ziemi – uwa˝a si´ szkody
powsta∏e wskutek ruchów ziemi na stokach,

10) powódê – szkody powsta∏e wskutek zalania terenów 
w nast´pstwie podniesienia si´ poziomu wód p∏ynàcych lub
stojàcych, zalania terenu wskutek deszczu nawalnego lub
sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich
lub podgórskich, 

11) przepi´cie – gwa∏towny wzrost napi´cia w sieci
elektrycznej lub elektronicznej, spowodowany
wy∏adowaniami atmosferycznymi, 

12) sabota˝ – nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe,
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
zdezorganizowania transportu publicznego, lub dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw albo instytucji wszelkiego typu,

13) szkod´ – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio wskutek obj´tego
umowà zdarzenia; za jednà szkod´ uwa˝ane sà wszystkie
uszkodzenia, utrata lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
powsta∏e wskutek tej samej przyczyny i majàce miejsce 
w tym samym czasie; przez przyczyn´ rozumiane jest
ubezpieczone zdarzenie, które bezpoÊrednio powoduje
powstanie szkody,

14) szkody wodociàgowe – szkody powsta∏e w wyniku zalania
bezpoÊrednio wskutek: 
a) wydostania si´ wody, pary wodnej lub cieczy wskutek

uszkodzenia urzàdzeƒ sieci wodociàgowej,
kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,

b) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej
sieci kanalizacyjnej, 

c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów 
w urzàdzeniach sieci okreÊlonych w ppkt a),

d) samoczynnego uruchomienia si´ instalacji
tryskaczowych lub zraszaczowych z wy∏àczeniem
przypadków b´dàcych nast´pstwem, prób, naprawy,
przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, 

15) Ênieg – bezpoÊrednie dzia∏anie ci´˝aru Êniegu lub lodu oraz
przewrócenie si´ mienia sàsiedniego na ubezpieczony
budynek lub budowl´ wskutek dzia∏ania ci´˝aru Êniegu lub
lodu, powodujàce uszkodzenie jego elementów
konstrukcyjnych lub zawalenie si´,

16) terroryzm – nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci,
dezorganizacji ˝ycia publicznego przy u˝yciu przemocy
oraz skierowane przeciw spo∏eczeƒstwu z zamiarem jego
zastraszenia dla osiàgni´cia celów politycznych lub
spo∏ecznych,

17) trz´sienie ziemi – nie wywo∏ane przez dzia∏alnoÊç
cz∏owieka zaburzenie systemu równowagi we wn´trzu
ziemi, któremu towarzyszà wstrzàsy i drgania gruntu,

18) piorun – szkody b´dàce nast´pstwem wy∏adowania
atmosferycznego pozostawiajàce bezsporne Êlady tego
zdarzenia,

19) uderzenie pojazdu – uderzenie przez pojazd mechaniczny
w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje pojazdu
kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczajàcego
lub osob´, za którà ponosi on odpowiedzialnoÊç oraz szkód
w pojazdach lub ich ∏adunkach,

20) upadek statku powietrznego – katastrofa bàdê
przymusowe làdowanie statku powietrznego oraz upadek
jego cz´Êci lub ∏adunku,

21) ubój z koniecznoÊci uwa˝a si´ – szkody spowodowane 
w wyniku uboju zarzàdzonego przez lekarza weterynarii
dokonanego w nast´pstwie huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego, gradu, pioruna, obsuni´cia si´ ziemi, lawiny.

KLAUZULA SZCZEGÓLNA NR 1 DO OGÓLNYCH
WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZWIERZÑT

GOSPODARSKICH

1. Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà
klauzulà postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
zwierzàt gospodarskich, strony postanowi∏y w∏àczyç do
zakresu ubezpieczenia odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela
za szkody b´dàce nast´pstwem ognia i eksplozji. 

2. Za ogieƒ uwa˝a si´ dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´
poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏
rozprzestrzeniç si´ o w∏asnej sile. 

3. Za eksplozj´ uwa˝a si´ gwa∏townà zmian´ stanu równowagi
uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub
pary wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´; 
w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego
rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za
wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y
rozdarciu w takich rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów,
py∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ;
za wybuch uwa˝a si´ równie˝ implozj´ polegajàcà na
gwa∏townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym.

4. Za w∏àczenie ryzyka ognia i eksplozji w sposób okreÊlony 
w niniejszej klauzuli Ubezpieczajàcy op∏aci sk∏adk´
okreÊlonà w umowie ubezpieczenia.

5. Ubezpieczenie zwierzàt gospodarskich w zakresie ryzyk
ognia i eksplozji nie jest obj´te systemem dop∏at z bud˝etu
paƒstwa.

6. Niezale˝nie od obowiàzków Ubezpieczajàcego okreÊlonych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia zwierzàt
gospodarskich do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale˝y
równie˝ stosowanie si´ do obowiàzujàcych przepisów 
o ochronie przeciwpo˝arowej, o budowie i eksploatacji
urzàdzeƒ technicznych zwiàzanych z produkcjà zwierz´cà,
o wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi
urzàdzeniami oraz do innych przepisów majàcych na celu
zapobieganie powstaniu szkody.

7. Ubezpieczenie w zakresie ryzyk, których dotyczy niniejsza
klauzula mo˝e byç zawarte pod warunkiem ubezpieczenia
zwierzàt gospodarskich od ryzyk obj´tych dop∏atà bud˝etu
paƒstwa.

8. Do ryzyk obj´tych ochronà ubezpieczeniowà na podstawie
niniejszej klauzuli w zakresie nieuregulowanym w niniejszej
klauzuli majà zastosowanie odpowiednie postanowienia
ogólnych warunków ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich.

9. Niniejsza klauzula wchodzi w ˝ycie z dniem 01.05.2007r.
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Cz∏onek Zarzàdu Prezes Zarzàdu
Marcin Kotulski Piotr Narloch
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