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Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności mają 
zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej HDI, z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami 
i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi 
dalej ubezpieczającymi.

2. W porozumieniu z ubezpieczającymi do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone 
postanowienia dodatkowe lub odmienne od zapisów niniejszych OWU.

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-
ności.

4. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU ma zastosowanie prawo 
polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie prze-
pisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

Definicje
§ 2

1. Przez użyte pojęcia ogólne w niniejszych OWU rozumie się:

1) Choroba zwierzęcia – proces chorobowy, w tym powikłania związane z ciążą, po-
rodem, zabiegiem/operacją przeprowadzoną przez uprawnionego pracownika służby 
weterynaryjnej, mogący prowadzić do całkowitego wyzdrowienia lub do trwałej utraty 
przydatności użytkowej zwierzęcia, a także mogący być zagrożeniem życia zwierzę-
cia.

2) Choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania – choroba wyszczególnio-
na w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, 
stanowiącym załącznik do aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

3) Ekspert medycyny weterynaryjnej – osoba posiadająca wyższe wykształcenie wete-
rynaryjne oraz tytuł specjalisty zwalczającego choroby ubezpieczonego gatunku zwie-
rzęcia lub specjalizująca się praktycznie w zwalczaniu chorób tego gatunku zwierząt, 
w rekonwalescencji po chorobie oraz w ocenie przydatności użytkowej zwierząt.

4) Karencja – okres czasu, w którym w przypadku wystąpienia objawów choroby, pad-
nięcia lub uboju zwierzęcia HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkodę – zwierzę 
objęte jest ochroną ubezpieczeniową dopiero pierwszego dnia po ostatnim dniu 
karencji.

5) Padnięcie zwierzęcia – śmierć zwierzęcia będąca następstwem choroby, wypadku 
lub zdarzenia losowego.
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6) Paszport zwierzęcia – dokument identyfikujący zwierzę, zawierający w szczególności 
numer identyfikacyjny zwierzęcia, miejsce i datę jego urodzenia, imię i nazwisko / na-
zwę oraz adres właściciela zwierzęcia, datę wystawienia paszportu, a w przypadku 
koni również opis graficzny i słowny zwierzęcia.

7) Trwałe oznakowanie zwierzęcia – oznakowanie zgodnie z aktualnie obowiązujący-
mi przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy, w tym stosownym rozporządzeniem w sprawie ozna-
kowania bydła, które polega na założeniu dwóch identycznych, po jednym na każde 
ucho kolczyków z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia.

8) Ubój z konieczności (dobicie zwierzęcia) – ubój zwierzęcia w następstwie choroby, 
wypadku lub zdarzenia losowego i stwierdzenie przez lekarza weterynarii na piśmie, 
że:
a) stadium choroby rozpoznane przyżyciowo było nieuleczalne i istniało uzasadnio-

ne prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia w najbliższym czasie,
b) konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień zwierzęcia, które uległo wypad-

kowi lub zdarzeniu losowemu – w razie niemożności przybycia na miejsce wy-
padku lekarza weterynarii, konieczność bezzwłocznego skrócenia cierpień zwie-
rzęcia może stwierdzić jedna z osób wymienionych w aktualnie obowiązującej 
ustawie o ochronie zwierząt, np. inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
funkcjonariusz Policji.

9) Udział własny – część szkody wyrażona w procentach, pokrywana przez ubezpie-
czającego.

10) Utrata przydatności zwierzęcia do użytkowania – trwała utrata określonej w umowie 
przydatności zwierzęcia do jego użytkowania na skutek nieuleczalnych następstw 
choroby o krótkotrwałym przebiegu, następstw wypadku lub zdarzenia losowego, 
stwierdzona na piśmie przez lekarza weterynarii leczącego zwierzę lub przez komisję 
ekspertów medycyny weterynaryjnej.

11) Wartość pozostałości po szkodzie – kwota uzyskana ze spieniężenia mięsa i nie-
jadalnych surowców zwierzęcych, uzyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi z ko-
nieczności lub ze sprzedaży zwłok zwierzęcych albo ich części.

12) Wartość rynkowa zwierzęcia – ustalona w obrębie powiatu, któremu odpowiada 
miejsce ubezpieczenia, średnia, wolnorynkowa wartość zwierzęcia z uwzględnieniem 
jego wieku i stanu umięśnienia.

13) Wypadek / wypadek drogowy – każde nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
użytkownika, zdarzenie działające z zewnątrz na ciało zwierzęcia, wywołujące dole-
gliwości pochodzenia urazowego, w wyniku którego zwierzę padło, zostało skiero-
wane na ubój z konieczności lub konieczna była trwała zmiana użytkowania zwie-
rzęcia.

14) Zdarzenia losowe – ogień, powódź, huragan, piorun, lawina, obsunięcie się ziemi.

15) Zwierzęta hodowlane – zwierzęta poddane ocenie wartości użytkowej lub hodowlanej, 
dla których jest prowadzona dokumentacja hodowlana przez podmiot uprawniony do 
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prowadzenia ksiąg hodowlanych (np. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Zwią-
zek Hodowców Koni).

2. Przez użyte pojęcia zdarzeń losowych w niniejszych OWU rozumie się:

1) Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. wg skali stosowanej 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyrządzający masowe szkody. 
Pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym 
sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego działaniem.

2) Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się ze zboczy górskich lub falistych 
mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota.

3) Obsunięcie się ziemi – zapadanie oraz osuwanie się ziemi, z tym, że:
a) zapadanie ziemi to obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych, 

pustych przestrzeni w gruncie,
b) osuwanie ziemi to ruchy ziemi na stokach niespowodowane działalnością ludz-

ką.

4) Ogień – spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, któremu 
towarzyszy dym i/lub płomień.

5) Powódź – zalanie terenów w następstwie:
a) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych.

6) Uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na 
przedmiot objęty ubezpieczeniem.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zwierzęta objęte systemem identyfikacji i rejestra-
cji, tj. posiadające paszport i wpisane do rejestrów podmiotów prowadzących ewidencję 
zwierząt gospodarskich oznakowanych lub ewidencji koniowatych.

2. Ubezpieczeniem może być objęte bydło trwale oznakowane i wpisane do księgi reje-
stracji stada bydła.

3. Ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwach wielkostadnych (fermowych) może być za-
warte z producentami/hodowcami, którzy prowadzą ewidencję księgową z dokumentacją 
wartości produkcji lub obrotu zwierzętami.

4. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się zdrowe i bez wad wrodzonych lub nabytych, 
bydło i konie, które osiągnęły wiek 5 miesięcy, a nie ukończyły wieku:
1) bydło – 8 lat,
2) konie – 16 lat.
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5. Ubezpieczeniem nie obejmuje się zwierząt w obrocie handlowym.

6. Zwierzęta objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu 
określonym w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
§ 4

1. Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte w zakresie podstawowym lub rozszerzo-
nym.

2. Zakres podstawowy obejmuje szkody powstałe wskutek padnięcia zwierzęcia w następ-
stwie choroby, wypadku lub zdarzenia losowego.

3. Zakres rozszerzony obejmuje szkody powstałe wskutek:
1) padnięcia,
2) uboju z konieczności, 
zwierzęcia w następstwie choroby, wypadku lub zdarzenia losowego.

4. Zakres ubezpieczenia – na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki 
– może obejmować koszty związane z utylizacją zwłok (odbiór, transport i przetworze-
nie).

5. Ubezpieczenie zwierząt zawierane jest z udziałem własnym ubezpieczającego w wyso-
kości 20% wartości odszkodowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ubezpieczający może zadeklarować udział własny w wysokości 30% wartości odszko-
dowania, co skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem składki.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 5

1. HDI nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) kradzieży lub rozboju,
2) zdarzeń objętych innym ubezpieczeniem,
3) chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania, za które:

a) nie przyznano ubezpieczającemu pomocy pieniężnej ze środków budżetu pań-
stwa przeznaczonych na zwalczanie tych chorób, ponieważ posiadacz zwierzę-
cia nie zastosował się do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zwal-
czaniu zakaźnych chorób zwierzęcych,

b) przyznano odszkodowanie ze środków budżetowych państwa, przeznaczonych 
na zwalczanie tych chorób,

4) schorzeń, których można było uniknąć, gdyby ubezpieczający poddał zwierzę profi-
laktycznemu szczepieniu lub innym zabiegom profilaktycznym,

5) wad wrodzonych, chorób przekazywanych dziedzicznie lub chorób (w tym zwyrod-
nieniowych), które istniały w momencie zawierania umowy ubezpieczenia,

6) uboju zwierzęcia w wyniku selekcji lub w wyniku starości,
7) prowadzenia doświadczalnych sposobów hodowli,
8) użytkowania zwierzęcia w sposób inny, niż to wynika z zawartej umowy ubezpiecze-

nia,
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9) nieprzestrzegania, niezależnie od przyczyny, zasad prawidłowego żywienia i pielęg-
nacji zwierząt,

10) prowadzenia hodowli/chowu niezgodnie z wymogami i nie zapewnienia właściwych 
warunków bytowania i użytkowania zwierząt,

11) zatrucia pokarmowego spowodowanego nieodpowiednim stosowaniem przez ubez-
pieczającego środków ochrony roślin i nawozów,

12) przewożenia zwierząt środkiem transportu do tego nieprzystosowanym,
13) powierzchownych ran i uszkodzeń skóry transportowanych zwierząt,
14) działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, terroryzmu,
15) trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia 

lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,
16) winy umyślnej ubezpieczającego lub osoby, z którą ubezpieczający pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym,
17) rażącego niedbalstwa ubezpieczającego bądź osoby, z którą ubezpieczający pozo-

staje we wspólnym gospodarstwie domowym,
18) działania ubezpieczającego lub osób, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspól-

nym gospodarstwie domowym, będących po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwo-
ści, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje ponadto:
1) szkody powodującej utratę wartości użytkowej lub hodowlanej zwierzęcia,
2) kosztów związanych ze znakowaniem, badaniem stanu zdrowia i leczeniem zwierząt, 

badaniem poubojowym mięsa, sekcją zwłok, a także związanych z uzyskiwaniem 
zaświadczeń, w tym wymaganych do zawarcia ubezpieczenia,

3) kosztów transportu zwierząt, które zostały przeznaczone na ubój,
4) kosztów utylizacji zwłok oraz szkód powstałych podczas transportu, wystawy, wsku-

tek trzebienia, chyba że umówiono się inaczej.

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w ust. 1 
i 2 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne
§ 6

1. Na podstawie niniejszych OWU, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego 
roku lub na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

2. Na okres krótszy od roku (z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 4 pkt 1) – 3)) zawierane 
są ubezpieczenia od szkód powstałych podczas:
1) transportu,
2) trzebienia,
3) wystawy.

3. Na okres krótkoterminowy może być również zawarte ubezpieczenie młodego bydła 
przeznaczonego na opas lub do odnowienia stada.

4. HDI zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka przyjmowanego do ubezpie-
czenia.
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Sposób zawierania umowy ubezpieczenia
§ 7

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 
ubezpieczającego.

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczającego oraz jego adres i PESEL / REGON, 
2) imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczonego oraz jego adres i PESEL / REGON,
3) miejsce ubezpieczenia i numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR),
4) gatunek, liczbę i wiek zwierząt w podziale na grupy, o których mowa w ust. 5,
5) numery trwałego oznakowania bydła, numery identyfikacyjne koni,
6) zakres ubezpieczenia,
7) okres ubezpieczenia,
8) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,
9) wysokość udziału własnego ubezpieczającego,
10) liczbę, wartość i przyczyny szkód zaistniałych w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 2 we wniosku o ubezpieczenie powinna być 
określona, w obrębie każdej grupy, wartość rynkowa 1 szt. i łączna wartość rynkowa 
zwierząt w grupie, a w odniesieniu do młodego bydła przeznaczonego na opas lub 
do odnowienia stada – waga i cena za 1 kg żywca przewidywana na koniec okresu 
opasu/chowu.

4. Ubezpieczeniem muszą być objęte wszystkie posiadane przez ubezpieczającego w da-
nej grupie zwierzęta.

5. Zwierzęta ubezpiecza się w podziale na następujące gatunki i grupy:
1) Bydło:

a) krowy,
b) jałówki cielne,
c) buhaje,
d) młode bydło przeznaczone na opas lub do odnowienia stada,

2) Konie:
a) źrebięta do 2 lat,
b) robocze użytkowane w rolnictwie,
c) robocze użytkowane do prac w lesie,
d) użytkowane do rekreacji i rehabilitacji.

6. Do wniosku o ubezpieczenie musi być dołączona przez ubezpieczającego opinia leka-
rza weterynarii określająca stan zdrowia zwierząt, wystawiona nie wcześniej niż 7 dni 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
W wyjątkowych sytuacjach HDI może odstąpić od żądania zaświadczenia o stanie 
zdrowia zwierząt.

7. Wniosek o ubezpieczenie wypełnia i podpisuje ubezpieczający lub osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz ubezpieczającego. Wniosek stanowi 
integralną część umowy ubezpieczenia.
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8. HDI stwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia - dokumentem ubezpieczenia.

9. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez HDI ubezpie-
czającemu dokumentu ubezpieczenia.

10. HDI może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informa-
cji związanych z umową, w tym od udokumentowania przez ubezpieczającego wartości 
rynkowej zgłoszonego do ubezpieczenia zwierzęcia.

11. HDI może podjąć działania zmierzające do ustalenia rzeczywistej wartości rynkowej 
zwierzęcia, zmniejszyć sumę ubezpieczenia lub odmówić przyjęcia do ubezpieczenia 
zwierząt na sumy ubezpieczenia powyżej średnich cen rynkowych.

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
§ 8

1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek (ubezpieczonego), 
którego wymienia się we wniosku i w dokumencie ubezpieczenia.

2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje HDI wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

3. HDI może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu zarzuty, które mają wpływ na 
odpowiedzialność HDI z tytułu umowy ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego odszkodowania bezpośrednio od 
HDI.

5. Ubezpieczony może żądać od HDI informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
ubezpieczonego.

Czas trwania odpowiedzialności HDI
§ 9

1. Odpowiedzialność HDI rozpoczyna się 15 dnia po dniu zawarcia umowy, tj. po upływie 
14 dni karencji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego 
po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, w kwocie podanej w umowie ubezpieczenia, 
chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności. Okres karencji 
obowiązuje także w przypadku powiększenia stada, w odniesieniu do nowych sztuk.

2. Okres karencji nie ma zastosowania w ubezpieczeniach krótkoterminowych, o których 
mowa w ust. 4 pkt. 1) – 3) zawieranych w trakcie trwania podstawowej umowy ubezpie-
czenia po upływie okresu karencji przewidzianego w tej umowie.

3. Za szkody spowodowane zdarzeniem losowym lub powstałe skutek wypadku drogowe-
go, odpowiedzialność HDI rozpoczyna się dnia następnego po dniu zawarcia umowy 
i opłacenia składki lub jej pierwszej raty, bez uwzględniania okresu karencji.

4. W ubezpieczeniach krótkoterminowych odpowiedzialność HDI trwa:
1) w ubezpieczeniu na czas transportu – od chwili rozpoczęcia załadunku zwierzęcia 
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na środek transportu do chwili wyładowania w miejscu przeznaczenia,
2) w ubezpieczeniu na czas trzebienia – od dnia dokonania trzebienia, a kończy 

z upływem:
a) 21 dni w odniesieniu do ogierów oraz wnętrów wszystkich gatunków zwierząt,
b) 14 dni w odniesieniu do buhajów, 

3) w ubezpieczeniu na czas wystawy – od chwili wprowadzenia zwierzęcia na teren 
wystawy do chwili jego wyprowadzenia,

4) w ubezpieczeniu młodego bydła do odnowienia stada lub na opas – od dnia okre-
ślonego w umowie ubezpieczenia z uwzględnieniem okresu karencji, do ostatniego 
dnia okresu ubezpieczenia lub do chwili sprzedaży zwierzęcia.

5. W ubezpieczeniach zawartych na okres 1 roku, w przypadku przedłużenia umowy na 
następny rok przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność HDI 
trwa bez przerwy (nie stosuje się okresu karencji). Przy wznowieniu ubezpieczenia po 
upływie terminu ważności uprzednio zawartej umowy odpowiedzialność HDI rozpoczyna 
się w terminie określonym w ust. 1.

6. Jeżeli HDI ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierw-
szej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, HDI może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki/pierwszej 
raty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia 
umowy przez HDI wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona 
składka lub jej pierwsza rata i w takim przypadku HDI przysługuje roszczenie o zapłatę 
zaległej składki lub jej pierwszej raty.

7. Jeżeli ubezpieczający opłacił składkę lub jej pierwszą ratę po terminie określonym 
w umowie ubezpieczenia, a HDI nie wypowiedziało umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym, umowa ubezpieczenia nie wygasa, a wpłaconą zaległą składkę lub jej pierwszą 
ratę należy przyjąć i zaewidencjonować.

8. W przypadku opłacania składki w ratach, jeżeli ubezpieczający nie opłaci kolejnej 
raty składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, HDI może wezwać 
ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności 
HDI z upływem wyznaczonego terminu płatności.
W braku wezwania ze strony HDI umowa ubezpieczenia nie wygasa, a HDI przysługuje 
roszczenie o zapłatę zaległej raty składki.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§ 10

1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
2) z dniem wypowiedzenia przez HDI umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmia-

stowym lub z upływem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka lub jej 
pierwsza rata, zgodnie z § 9 ust. 6,

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty 
składki, w przypadku braku jej wpłaty, zgodnie z § 9 ust. 8,
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4) z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia,
5) z dniem przejścia własności ubezpieczonego zwierzęcia na inną osobę, z zastrze-

żeniem § 13,
6) z dniem zmiany sposobu użytkowania zwierzęcia, o ile HDI nie zostało wcześniej 

powiadomione o tej zmianie, celem dokonania urealnienia warunków umowy ubez-
pieczenia.

2. Zapłacenie składki/raty składki po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia nie skutkuje wzno-
wieniem tej umowy, ani też zawarciem nowej umowy na dotychczasowych warunkach.

3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 
HDI przysługuje składka za okres, w jakim udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§ 11

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, HDI może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy ponosiło odpowiedzialność 
jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata 
nie została zapłacona w terminie.

2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodo-
bieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości skład-
ki, 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 ze skutkiem natychmiastowym.

3. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, HDI może ją wypowiedzieć z ważnych 
powodów, takich jak:
1) próba wyłudzenia lub wyłudzenie odszkodowania przez ubezpieczającego/ ubezpie-

czonego,
2) stwierdzenie, iż kolejna szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa ubezpieczającego/ ubezpieczonego.

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 12

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpiecza-
jący będący osobą fizyczną ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a będący przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za 
okres, w jakim HDI udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia
§ 13

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 
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2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo zgody HDI.

3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na nabywcę przedmiotu przecho-
dzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą HDI umówiły 
się inaczej. 

4. Pomimo przejścia obowiązków, o których mowa w ust. 3, zbywca odpowiada solidarnie 
z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu 
ubezpieczenia na nabywcę.

5. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu 
ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpie-
czenia na nabywcę.

Wierzytelność ubezpieczeniowa
§ 14

1. Wierzytelność ubezpieczającego w stosunku do HDI, której treścią jest prawo do od-
szkodowania może być przedmiotem zastawu lub cesji pod warunkiem uprzedniej – wy-
rażonej na piśmie zgody HDI.

2. Uprawnionym do odszkodowania jest nabywca wierzytelności ubezpieczeniowej (za-
stawnik lub cesjonariusz), do którego stosuje się w tym zakresie odpowiednio zasady 
ubezpieczenia na cudzy rachunek.

3. Rozporządzanie wierzytelnością ubezpieczeniową przez ubezpieczającego nie zwalnia 
go z obowiązków związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

Suma ubezpieczenia 
§ 15

1. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi ustalona dla danej grupy zwierząt suma 
ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia z tym, że górną granicę odpowie-
dzialności za poszczególne zwierzę stanowi jego wartość rynkowa ustalona we wniosku 
o ubezpieczenie.

2. Suma ubezpieczenia danej grupy zwierząt ulega zmniejszeniu o wartość każdego wy-
płaconego odszkodowania.

3. Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający i powinna ona odpowiadać wartości rynko-
wej zwierząt w dniu zawarcia umowy.

4. Wartość ubezpieczanych zwierząt ustala się następująco:
1) dla zwierząt użytkowych – przyjmuje się jednakową, przeciętną wartość rynkową dla 

wszystkich zwierząt w danej grupie,
2) dla zwierząt hodowlanych – ustala się indywidualnie na podstawie przedłożonych 

przez ubezpieczającego dokumentów hodowlanych,
3) dla młodego bydła przeznaczonego na opas lub do odnowienia stada – przyjmuje 
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się wartość wszystkich sztuk, ustaloną na podstawie wagi przewidywanej na koniec 
opasu lub chowu i ceny za 1 kg żywca.

5. W przypadku zróżnicowania wartości zwierząt użytkowych w obrębie grupy, dla zwierząt 
o wyższej wartości sumę ubezpieczenia ustala się indywidualnie.

6. Sumę ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach wielkostadnych (fermach) ustala się, 
w ramach każdego gatunku z podziałem na grupy, o których mowa w § 7 ust. 5, na pod-
stawie ewidencji księgowej albo odpowiednio udokumentowanej, indywidualnej wyceny.

Warunki zmiany sumy ubezpieczenia
§ 16

1. Suma ubezpieczenia może zostać podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki, 
w przypadku:
1) zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia w wyniku wzrostu liczebności stada,
2) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w następstwie wypłaty odszkodowania i nabycia 

w miejsce zwierzęcia, za które HDI wypłaciło odszkodowanie, następnego zwierzęcia 
tego samego gatunku.

2. Podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI od 
dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki, z uwzględnieniem okresu karencji, 
o którym mowa w § 9 ust. 1.

3. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia na okres roczny wartość ubezpieczonych 
zwierząt uległa zmniejszeniu wskutek ich sprzedaży, ubezpieczający może żądać odpo-
wiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia, co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem 
składki.

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA / ZWROTU SKŁADKI 
UBEZPIECZENIOWEJ

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej
§ 17

1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy 
ubezpieczenia.

2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona jest 
od:
1) przedmiotu ubezpieczenia,
2) zakresu ubezpieczenia,
3) sumy ubezpieczenia,
4) okresu ubezpieczenia,
5) wysokości udziału własnego,
6) przebiegu szkodowości.

3. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności HDI, jako iloczyn sumy ubezpie-
czenia i stawki taryfowej wyrażonej w procentach, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek 
składki.
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4. Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej ko-
nieczność opłacenia dodatkowej składki lub zwrotu składki, składkę tę przelicza się 
według taryfy składek zgodnej z datą zawartej umowy ubezpieczenia.

5. Dodatkowa składka, o której mowa w ust. 4 płatna jest jednorazowo.

Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej
§ 18

1. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, 
chyba że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób bądź termin opłacenia 
składki lub pierwszej jej raty. 

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubez-
pieczenia, opłaty składki lub jej pierwszej raty należy dokonać w ciągu 14 dni od jego 
doręczenia.

3. HDI może wyrazić zgodę na opłatę składki rocznej w dwóch lub czterech ratach, przy 
czym terminy opłat kolejnych rat składki HDI określa w dokumencie ubezpieczenia, 
a nieopłacenie kolejnej raty składki we wskazanym terminie może powodować ustanie 
odpowiedzialności HDI zgodnie z § 9 ust. 8.

4. HDI może potrącić zaległą składkę/ratę składki z kwoty wypłacanego odszkodowania 
w przypadku, gdy termin jej płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania. 
Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek.

5. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek bankowy HDI.

6. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki, za niewykorzystany okres ochrony ubez-
pieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku powstania/wystąpienia szkody całkowitej 
i wypłaty odszkodowania równego sumie ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje 
również w sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zostały wypłacone od-
szkodowania, które łącznie wyczerpały sumę ubezpieczenia.

8. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpiły szkody, za które HDI wypłaciło odszkodo-
wanie, zwrot składki przysługuje za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej 
w wysokości pomniejszonej o procentowy udział wypłaconych odszkodowań w sumie 
ubezpieczenia.
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Prawa i obowiązki ubezpieczającego
§ 19

1. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo uzy-
skać od HDI informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 
HDI lub wysokości odszkodowania.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez HDI 
udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów 
i potwierdzania ich zgodności z oryginałem.

3. Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić do ubezpieczenia wszystkie posiadane w gru-
pie zwierzęta, przedłożyć aktualne świadectwa zdrowia tych zwierząt, a w przypadku 
zgłoszenia do ubezpieczenia koni również okazać ich paszporty.

4. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązany jest:
1) podać do wiadomości HDI wszystkie znane sobie okoliczności, o które HDI pytało 

w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach,
2) dbać o stan ubezpieczonego zwierzęcia.

5. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązek, o którym mowa w ust. 4 
pkt 1) ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

6. Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązany jest:
1) zawiadomić na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w ust. 4 

pkt 1),
2) w razie zwiększenia stanu posiadania zwierząt w danej grupie, w terminie 7 dni od 

daty zakupu czy dochowania zwierzęcia do odpowiedniego wieku, zgłosić przybyłe 
w grupie zwierzęta i opłacić dodatkową składkę, a także zawiadomić HDI o fakcie 
nabycia następnego zwierzęcia w miejsce sprzedanego,

3) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu za-
pobieganie powstaniu szkody, a także stosować się do przepisów o ochronie zwierząt, 
w tym w sprawie warunków i sposobu transportu zwierząt, przepisów prawa weteryna-
ryjnego, w tym w sprawie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych oraz niezwłocznie 
zgłaszać pojawienie się takich chorób lekarzowi weterynarii lub urzędowi gminy,

4) dbać o stan ubezpieczonych zwierząt, a zwłaszcza przestrzegać podstawowych 
zasad pielęgnacji, żywienia i użytkowania zwierząt, 

5) w przypadku uzyskania informacji o powstaniu zdarzenia, które może spowodować 
szkodę, użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejsze-
nia jej rozmiarów,

6) w razie wypadku lub choroby zwierzęcia niezwłocznie wezwać lekarza weterynarii 
i zastosować się do jego zaleceń,

7) umożliwić przedstawicielowi HDI oględziny ubezpieczonych zwierząt i warunków w ja-
kich one przebywają oraz udostępnić prowadzoną dokumentację ewidencji zwierząt.

7. W razie powstania szkody ubezpieczający zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania ubezpieczonych zwierząt oraz za-

pobieżenia zwiększenia rozmiaru i powstaniu dalszych szkód,
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2) niezwłocznie powiadomić Policję o szkodzie powstałej w wyniku wypadku drogo-
wego lub powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało 
popełnione przestępstwo, a także jeśli szkoda dotyczy zwierząt o łącznej wartości 
przekraczającej 300.000 zł,

3) w razie padnięcia zwierzęcia natychmiast zawiadomić lekarza weterynarii w celu 
wydania opinii ustalającej przyczynę padnięcia,

4) w razie skierowania zwierzęcia na ubój z konieczności, poddać jego mięso bada-
niu przez uprawnionego lekarza weterynarii oraz sprzedać mięso i skórę jednostce 
uprawnionej do skupu,

5) powiadomić HDI o szkodzie w sposób, o którym mowa w § 21 ust. 1 - 3 podając 
rodzaj i rozmiar szkody,

6) udzielić przedstawicielowi HDI pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powsta-
nia szkody, jej rozmiarów i wysokości,

7) przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie),
8) zabezpieczyć prawa HDI do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec 

osób odpowiedzialnych za szkodę.

8. HDI nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które zgodnie z ust. 4 pkt 1), 
ust. 5 i ust. 6 pkt 1) nie zostały podane do wiadomości HDI.

9. Jeżeli ubezpieczający nie poda do wiadomości HDI okoliczności, o których mowa w ust. 
8 wskutek winy umyślnej, przyjmuje się, że wypadek objęty umową ubezpieczenia i jego 
następstwa są skutkiem pominiętych okoliczności.

10. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środ-
ków określonych w ust. 6 pkt 5) oraz w ust. 7 pkt 1) HDI wolne jest od odpowiedzial-
ności za szkody powstałe z tego powodu.

11. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ust.  4 -10
stosuje się również do ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu 
umowy na jego rachunek.

12. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie pisemnej 
skargę lub zażalenie, dotyczącą działalności HDI związanej z wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia do jednostki nadrzędnej nad jednostką, której skarga dotyczy lub do 
Rzecznika Ubezpieczonych.

Prawa i obowiązki HDI
§ 20

1. HDI może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania 
umowy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubez-
pieczających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia dane ubezpieczonych 
lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.

2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia HDI ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu 
tekst OWU i fakt ten winien być potwierdzony przez ubezpieczającego w dokumencie 
ubezpieczenia.
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3. HDI ma obowiązek na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wy-
padkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz 
ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodo-
wania.

4. HDI ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o możliwości dochodzenia roszcze-
nia na drodze sądowej.

5. HDI przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
§ 21

1. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, ubezpieczający zo-
bowiązany jest zgłosić ten fakt do Oddziału, w którym zawarł umowę ubezpieczenia lub 
do najbliższego Oddziału HDI.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do zgłoszenia szkody obo-
wiązany jest zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczony, chyba że ubezpieczony nie 
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

3. Zgłoszenie szkody, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 3 dni od zajścia wypadku lub uzyskania o nim informacji, przy czym przy 
obliczaniu terminu powiadomienia o szkodzie nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpił 
wypadek.

4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych 
w ust. 3, HDI może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przy-
czyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku.

5. Ubezpieczający wraz ze zgłoszeniem szkody zobowiązany jest dostarczyć HDI, w za-
leżności od przyczyny powstania szkody, następujące dokumenty:
- opinię lekarza weterynarii ustalającego przyczynę padnięcia zwierzęcia i pokwitowa-

nie odbioru padliny wydane przez podmiot uprawniony do jej odbioru i zagospoda-
rowania

lub 
- opinię osoby uprawnionej do kierowania zwierząt na ubój z konieczności, stwierdza-

jącej przyczynę skierowania zwierzęcia na ubój z konieczności, a także sporządzoną 
na formularzu HDI opinię lekarza weterynarii przeprowadzającego poubojowe bada-
nie mięsa oraz rachunek za spieniężoną tuszę (mięso i skórę).

6. W razie wystąpienia szkody w czasie transportu złożyć (poza dokumentami wymieniony-
mi w ust. 5) protokół podpisany przez przedstawiciela jednostki dokonującej transportu, 
stwierdzający przyczynę padnięcia lub uboju z konieczności zwierzęcia, a jeżeli trans-
port wykonywany był własnym środkiem transportu ubezpieczającego - odpowiednie 
oświadczenie o okolicznościach i przyczynie powstania szkody.
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7. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie objętej ochroną ubezpieczeniową, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, HDI informuje o tym ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego - jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem 
oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, za-
sadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę 
występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła 
zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności HDI lub wysokości 
odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 22

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej 
jednak niż suma ubezpieczenia określona w umowie dla poszczególnych grup zwie-
rząt.

2. Jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu powstania szkody jest niższa od sumy 
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, HDI odpowiada za szkody tylko do 
rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

3. Jako wysokość szkody przyjmuje się:
1) dla zwierząt użytkowych i hodowlanych – wartość zwierzęcia ustaloną na dzień 

szkody zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 4 pkt 1) i 2),
2) dla młodego bydła przeznaczonego na opas lub do odnowienia stada – war-

tość zwierzęcia w dniu szkody wynikającą z iloczynu wagi zwierzęcia stwierdzonej 
podczas sekcji, odbioru padliny lub sprzedaży zwierzęcia skierowanego na ubój 
z konieczności i ceny 1 kg wagi żywej zwierzęcia, przyjętej do wyliczenia sumy 
ubezpieczenia. 

4. Cena 1 kg wagi żywej zwierzęcia przyjętej do wyliczenia wysokości szkody nie może 
być wyższa od przeciętnej ceny 1 kg żywca, stosowanej w dniu szkody przez jednostki 
prowadzące skup zwierząt na danym terenie.

5. Wysokość szkody z tytułu kosztów poniesionych w związku z utylizacją zwłok zwierzę-
cych ustala się na podstawie faktury wystawionej przez zakład uprawniony do zbierania 
i przetwarzania padłych zwierząt i nie może ona przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia 
padłego zwierzęcia.

6. Od wysokości szkody odlicza się 100% wartości pozostałości po szkodzie, jeżeli urzę-
dowy organ badania mięsa uznał mięso za zdatne do spożycia lub warunkowo zdatne 
do spożycia.

7. Za wartość pozostałości po szkodzie uważa się kwotę uzyskaną za zwierzę lub jego 
tuszę i skórę.

8. Jeżeli ubezpieczający poniesie koszty uboju zwierzęcia i oceny mięsa przez urzędowy 
organ badania mięsa, a koszty te zostaną wyszczególnione w fakturze/rachunku za 
spieniężenie mięsa, wówczas koszty te odlicza się od kwoty uzyskanej ze sprzedaży 
pozostałości.
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9. W razie nie udokumentowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży mięsa zwierzęcia ubitego 
z konieczności, wysokość szkody zmniejsza się o:
1) w odniesieniu do koni - 40%,
2) w odniesieniu do bydła - 70%, gdy mięso zostało uznane za zdatne do spożycia 

lub 50%, gdy mięso warunkowo zostało dopuszczone do spożycia.

10. Jeżeli ubezpieczający nie udokumentuje sprzedaży skóry zwierząt ubitych z koniecz-
ności, wówczas od wysokości szkody pomniejszonej o wartość mięsa, odlicza się rów-
nowartość skóry ustaloną według przeciętnej ceny skóry, stosowanej w dniu ustalania 
odszkodowania przez jednostki upoważnione do skupu skór na danym terenie.

11. Nie stosuje się żadnych odliczeń pozostałości po szkodzie w przypadku padnięcia 
zwierzęcia lub w razie ubicia zwierzęcia z konieczności, gdy urzędowy organ badania 
mięsa stwierdzi, że mięso jest niezdatne do spożycia.

12. Jeżeli zwierzę padło wskutek choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zgłaszania 
i zwalczania, odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy ubezpieczający stosował się 
do przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu 
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, a zwierzę padło przed za-
stosowaniem zabiegów lub skierowaniem na ubój z konieczności przez organy Inspekcji 
Weterynaryjnej.

13. Odszkodowanie odpowiada wartości szkody pomniejszonej o wartość pozostałości po 
szkodzie i udział własny.

14. HDI zwiększa odszkodowanie o 15% za uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia, gdy 
wartość pozostałości przewyższa wysokość naliczonego odszkodowania, nie więcej jed-
nak niż wynosi kwota składki za ubezpieczenie zwierzęcia.

15. Gdy w okresie ubezpieczenia, po wypłacie odszkodowania wystąpią szkody, odszkodo-
wania będą wypłacone tylko do wysokości pozostałej sumy ubezpieczenia poszczegól-
nych grup mienia.

16. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia, w tym samym czasie jest ubezpieczony 
od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącz-
nie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać 
odszkodowania przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy 
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpie-
czenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego 
odszkodowania.

17. Jeżeli w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ust. 16 uzgodniono, że suma 
wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od po-
niesionej szkody, zapłaty odszkodowania w części przenoszącej wysokość szkody 
ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla 
określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpie-
czeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia równa jest wartości 
ubezpieczeniowej.
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Wypłata odszkodowania
§ 23

1. HDI wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w § 21 
ust. 7, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Odszkodowanie wypłaca się ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnio-
nej do odbioru odszkodowania.

3. HDI wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomie-
nia o szkodzie.

4. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 3, okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności HDI albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszko-
dowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 
część odszkodowania HDI powinno wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 3.

5. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie HDI nie wypłaci odszkodowania, za-
wiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia 
jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona 
w zgłoszonym roszczeniu, HDI informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszcze-
niem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 
częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta powinna zawierać pouczenie 
o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

7. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony lub poszkodowany nie zgadza się z ustaleniami 
HDI, co do odmowy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości, może w termi-
nie 30 dni od daty zawiadomienia złożyć w formie pisemnej odwołanie co do odmowy 
wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 składa się do jednostki nadrzędnej nad jednostką, 
która wydała decyzję.

9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od daty 
jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku, gdy ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy bądź koniecz-
ność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, rozpatrzenie 
odwołania w terminie wskazanym w ust. 9 nie będzie możliwe, składający odwołanie 
zostanie powiadomiony na piśmie o powodach i przewidywanym terminie rozpatrzenia 
odwołania a jego ostateczne rozpatrzenie nie może nastąpić później, niż w terminie 14 dni 
od daty zakończenia czynności uzasadniających zmianę terminu rozpatrzenia odwołania.

11. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wytoczyć 
powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia - według przepisów o właś-
ciwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby.
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Roszczenie regresowe (zwrotne)
§ 24

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty odszkodowania przez HDI roszczenie 
ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi 
z mocy prawa na HDI do wysokości zapłaconego odszkodowania.

2. Jeżeli HDI wypłaciło tylko część odszkodowania, ubezpieczającemu przysługuje co do 
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem HDI.

3. Nie przechodzą na HDI roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi 
ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca 
wyrządził szkodę umyślnie.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachu-
nek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia są składane 
przez strony tej umowy, powinny być sporządzone na piśmie i doręczane za potwier-
dzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawia-
domienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres 
bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne, w chwili, w której doszłyby 
do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności zostały za-
twierdzone Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
Nr 44/2008 dnia 22 kwietnia 2008 r.

4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 1 czerwca 2008 r.

Prezes Zarządu

Stanisław Godlewski

Członek Zarządu

Wiesława Kwatek
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