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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności zwane
dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zwane dalej Towarzystwem, z „Ubezpieczającym”.
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej. W takim
wypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego odnoszą się do osoby trzeciej
(Ubezpieczonego), z wyjątkiem obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej.
3. Zarzut Towarzystwa mający wpływ na jego odpowiedzialność może być podniesiony również
przeciwko Ubezpieczonemu.
4. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych wOWU, określone w formie pisemnej.
§2
1. Określenia użyte w OWU oznaczają:
1) Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia i opłaciła składkę
ubezpieczeniową; Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa lub osoba
przystępująca do Towarzystwa.
2) Ubezpieczony – jest to Ubezpieczający lub inny podmiot będący osobą fizyczną, prawną
lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, na rachunek którego zawarto
umowę ubezpieczenia; Ubezpieczony musi być członkiem Towarzystwa lub przystępować
do Towarzystwa.
3) zwierzę - zwierzę użytkowe, hodowlane lub sportowe,
4) choroba - stan zagrażający życiu lub zdrowiu zwierzęcia i wymagający natychmiastowej
pomocy lekarskiej; za chorobę uważa się także powikłania związane z ciążą, porodem lub
zabiegiem przeprowadzonym przez uprawnionego pracownika służby weterynaryjnej,
5) wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną niezależną od woli
użytkownika, w tym także spowodowane zdarzeniami losowymi w postaci ognia, wybuchu,
powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, lawiny, zapadania się ziemi, w wyniku której
ubezpieczone zwierzę padło lub zostało skierowane na ubój,
6) ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozprzestrzenił się o własnej sile,
7) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się
gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu do
naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania szkody za
spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie
ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji,
polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
8) powódź:
a) zalanie terenów w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub
stojących oraz wskutek deszczu nawalnego,
b) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych,
9) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/sek., którego działanie wyrządza
masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w
najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu,
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10) piorun – uważa się szkody powstałe w następstwie bezpośredniego wyładowania
atmosferycznego na ubezpieczone zwierzęta, bądź na obiekt, w którym znajdują się
ubezpieczone zwierzęta;
11) lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze
zboczy górskich,
12) zapadanie się ziemi - obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych
przestrzeni w gruncie.
2. Za szkodę spowodowaną przez:
1) padnięcie - uważa się szkodę, gdy nastąpiła śmierć zwierzęcia wskutek choroby lub
wypadku, albo w następstwie wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia,
2) ubój z konieczności - uważa się szkodę, gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie, że:
a) istniało uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia w najbliższym czasie
wskutek choroby,
b) zwierzę utraciło całkowicie przydatność użytkową - wskutek wypadku lub zapadnięcia
na nieuleczalną chorobę,
c) agresywność zwierzęcia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi obsługujących to zwierzę,
3) trwałą utratę przydatności do reprodukcji zwierząt hodowlanych - uważa się szkodę,
gdy lekarz stwierdził na piśmie, że hodowlane ogiery, buhaje, knury, tryki i kozły utraciły
zdolność reprodukcyjną wskutek choroby lub wypadku,
4) całkowitą utratę mleczności przez krowy - uważa się szkodę, gdy lekarz stwierdził na
piśmie, że krowa utraciła całkowitą zdolność produkcyjną mleka wskutek choroby,
5) utratę płodu lub młodego przychówku u koni i bydła - uważa się szkodę, gdy:
a) przyszedł na świat martwy płód podczas porodu lub płód począwszy od 6 miesiąca
ciąży został poroniony,
b) płód w wieku począwszy od 6 miesiąca ciąży utracił życie wskutek padnięcia lub uboju
z konieczności matki zwierzęcia z powodu choroby lub wypadku,
c) cielę w wieku do 30 dni, a źrebię w wieku do 180 dni, licząc od dnia porodu padło lub
zostało ubite z konieczności z powodu choroby lub wypadku,

1.

2.

3.
4.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
Ubezpieczeniem są objęte tylko zwierzęta zdrowe i bez wad, oznakowane zgodnie z
obowiązującymi na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przepisami prawa lub opisane w
dokumencie ubezpieczenia albo sfotografowane - następujących gatunków:
1) bydło, konie, owce, kozy w wieku powyżej 6 miesiąca życia,
2) trzoda chlewna o wadze powyżej 15 kg.
Z zastrzeżeniem ust. 3, przy zawieraniu umów ubezpieczenia górna granica wieku zwierząt nie
może przekraczać, dla:
1) bydła – 10 lat,
2) koni – 15 lat,
3) trzody chlewnej - 5 lat,
4) owiec i kóz – 6 lat.
W uzasadnionych przypadkach, przy kontynuacji umów ubezpieczenia, postanowienia ust. 2
mogą zostać wyłączone.
Do ubezpieczenia muszą być zgłoszone wszystkie będące własnością ubezpieczonego zwierzęta
tego samego gatunku, w danej grupie użytkowej, zgodnie z podziałem na grupy określonym w §
7 ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 i 2.

§4
1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pełnym lub ograniczonym:
1) zakres pełny obejmuje odpowiedzialnością szkody powstałe wskutek padnięcia zwierzęcia i
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2.

3.
4.

5.

uboju z konieczności.
2) zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialnością szkody powstałe wskutek padnięcia
zwierzęcia,
Pełny zakres ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1), po opłaceniu dodatkowej składki,
może być rozszerzony na wniosek Ubezpieczającego o szkody powstałe wskutek:
1) trwałej utraty przydatności do reprodukcji zwierząt hodowlanych,
2) całkowitej utraty mleczności przez krowy,
3) utraty płodu lub młodego przychówku u koni i bydła z zastrzeżeniem, że ciąża nie
przekroczyła sześciu miesięcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) tylko pierwszą ciążę w danym okresie ubezpieczenia,
2) utratę tylko jednego płodu lub młodego przychówku – dotyczy ciąży mnogiej .
Zwierzęta ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) mogą zostać objęte
dodatkowo ubezpieczeniem krótkoterminowym za szkody powstałe:
1) wskutek trzebienia,
2) wskutek operacji zwierząt, przy czym ubezpieczeniem mogą być objęte zwierzęta ze
schorzeniami stanowiącymi powód tej operacji,
3) w czasie transportu,
4) w czasie transportu i przebywania w bazie, tj. pomieszczeniu, które służy do
przetrzymywania zwierząt i zabezpiecza je przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi,
5) w czasie wystawy,
6) w czasie zawodów sportowych,
7) w czasie kręcenia filmu.
Ubezpieczenie krótkoterminowe, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 - 5 może być zawarte, jeżeli
ubezpieczone zostaną wszystkie zwierzęta tego samego gatunku wchodzące w skład
transportowanej lub wystawianej partii zwierząt.

UDZIAŁ WŁASNY
§5
Wprowadza się udział własny Ubezpieczonego w szkodzie, bez możliwości jego wykupienia, w
wysokości:
1) 30% ustalonego odszkodowania w przypadku ubezpieczenia samców zwierząt hodowlanych
przeznaczonych do rozrodu,
2) 20% ustalonego odszkodowania w przypadku ubezpieczenia pozostałych zwierząt.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§6
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) chorób zakaźnych objętych przepisami o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych, za
które:
a) przyznano odszkodowanie ze środków budżetowych państwa, przeznaczonych na
zwalczanie tych chorób,
b) nie przysługuje pomoc pieniężna ze środków przeznaczonych na zwalczanie tych chorób,
ponieważ posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do aktualnie obowiązujących przepisów
ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych,
2) zdarzeń wchodzących w zakres innego ubezpieczenia,
3) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub osób za
które Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym,,
4) zaniedbań szczepień ochronnych zwierząt,
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5)
6)
7)
8)

prowadzenia doświadczalnych sposobów hodowli,
uboju zwierzęcia pochodzącego z brakowania lub w wyniku uboju selekcyjnego,
padnięcia z powodu starości,
uboju z konieczności konia z powodu wad wrodzonych lub zwyrodnieniowych zmian w
kończynach, spowodowanych długotrwałym procesem chorobowym powstałym przed
zawarciem umowy ubezpieczenia,
9) działań wojennych, stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, blokad drogowych, działania
energii jądrowej,
10) powstałe wskutek przyczyn niezidentyfikowanych,
11) zaniedbań w żywieniu wynikających z niedokarmienia lub karmienia nieodpowiednią paszą,
12) zdarzeń, o których mowa w § 5 chyba, że zawarto ubezpieczenie krótkoterminowe,
13) niemożliwości zacielenia krów,
14) zachorowania na białaczkę,
15) prowadzenia chowu (hodowli) niezgodnie z wymogami i nie zapewnienia właściwych
warunków bytowania, użytkowania i pielęgnacji zwierząt,
16) chorób, które istniały w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,
17) zdarzeń wymienionych w § 32 ust. 5 niniejszych OWU,
18) choroby lub wypadku zwierząt bez oznakowania,
19) nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub osób za które
Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, przepisów prawa, w szczególności przepisów
przeciwpożarowych.

2. W ubezpieczeniach krótkoterminowych, o których mowa w § 5, oprócz wyłączeń wymienionych
w ust. 1, Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) zmniejszenia wartości zwierząt w wyniku powierzchownych uszkodzeń,
2) grypy i chorób dróg oddechowych trzody chlewnej, o wadze poniżej 85 kg oraz cieląt,
wynikłych z powodu transportu lub przebywania w bazie zwierząt w okresie od 1 grudnia do
15 marca,
3) użycia środków transportowych nieodpowiednich do danego przewozu.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) kosztów leczenia, badania stanu zdrowia zwierząt, badania poubojowego mięsa, sekcji zwłok,
zaświadczeń wydawanych przez lekarza,
2) kosztów transportu zwierząt, które padły lub zostały przeznaczone na ubój z konieczności.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§7
1. Umowa ubezpieczenia zwierząt może być zawarta jako:
1) ubezpieczenie indywidualne,
2) ubezpieczenie zbiorowe, w którym ubezpieczającym jest upoważniony przedstawiciel
właścicieli zwierząt użytkowych, hodowlanych lub sportowych, jest to ubezpieczenie
zawierane na rachunek osób trzecich.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek ubezpieczającego sporządzony na
formularzu Towarzystwa. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać oświadczenie
ubezpieczonego o liczbie, rodzaju hodowli, wieku i wartości zwierząt, a w odniesieniu do
trzody chlewnej - także o ich wadze, wg następującego podziału na grupy zwierząt:
1) bydło:
a) krowy i jałówki cielne,
b) buhaje,
c) młode bydło z przeznaczeniem na opas lub do odnowienia stada,
2) konie,
a) klacze,
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b) ogiery,
3) trzoda chlewna:
a) przeznaczona do tuczu,
b) lochy,
c) knury,
4) owce,
5) kozy.
3. Wniosek o ubezpieczenie ponadto musi zawierać oświadczenie ubezpieczonego, że do
ubezpieczenia zgłoszone są wszystkie będące własnością ubezpieczonego zwierzęta tego
samego gatunku, w danej grupie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2 oraz, że zgłoszone do
ubezpieczenia zwierzęta są oznakowane, zdrowe i bez wad.
§8
Towarzystwo może, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, żądać przedłożenia opinii
uprawnionego pracownika służby weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt i udokumentowania ich
wartości. W odniesieniu do zwierząt zarodowych wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa
uznania.
§9
1. W ubezpieczeniu zbiorowym umowę ubezpieczenia poszczególnych gatunków zwierząt zawiera
się w formie pisemnej z przedstawicielem właściwego związku branżowego hodowców
określonego gatunku zwierząt, z przedstawicielem grupy producentów zwierząt lub
przedstawicielem innych organizacji współdziałających z hodowcami lub producentami
określonego gatunku zwierząt. W umowie ubezpieczenia określa się:
1) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
2) sumę ubezpieczenia,
3) wysokość stawek taryfowych, sposób naliczania, wpłacania i przekazywania składki,
4) okres ubezpieczenia i sposób realizacji umowy,
5) obowiązki stron.
2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta, jeżeli ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie
zwierzęta danego gatunku u co najmniej 70% hodowców lub producentów.
§ 10
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.
2. Umowa ubezpieczenia młodego bydła zawierana jest na okres opasu lub chowu ubezpieczonej
grupy.
3. Umowa ubezpieczenia trzody chlewnej przeznaczonej do tuczu zawierana jest na okres tuczu lub
chowu ubezpieczonej grupy zwierząt a w przypadku Ubezpieczonych, prowadzących zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, Księgi rejestracji stada, umowa może być zawarta na okres
12 miesięcy.
4. W ubezpieczeniach krótkoterminowych, o których mowa w § 5 umowę ubezpieczenia zawiera
się na okresy nie dłuższe niż 30 dni chyba, że umówiono się inaczej.
5. W ubezpieczeniu zbiorowym umowa ubezpieczenia może być zawarta również na czas
nieokreślony, przy czym przez okres ubezpieczenia rozumie się okres 12 miesięcy.
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie miesiąca po upływie okresu ubezpieczenia
dokonać aktualizacji ilości i wartości ubezpieczonych zwierząt oraz przekazać powyższą
informację do Towarzystwa.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia zwierząt Towarzystwo potwierdza polisą lub innym
dokumentem ubezpieczenia.
§ 11

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie
okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku o ubezpieczenie albo w
innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
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2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek
określony w ust. 1 ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu
znane.
3. Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmianie uległy okoliczności, o których mowa w
ust. 1, Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach Towarzystwo
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 1 i 3 spoczywają
także na Ubezpieczonym, jeżeli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 –
4 nie zostały podane do jego wiadomości..
6. Jeżeli Towarzystwo zawarło umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi ubezpieczającego
na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 12
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się pod warunkiem opłacenia składki lub jej
pierwszej raty:
1) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek wypadku - od dnia następnego po dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia,
2) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek choroby - od 15 dnia po dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia (tzw. karencja).
2. W ubezpieczeniach zawartych na okres 12 miesięcy, w przypadku wznowienia umowy na
następny rok przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia, nie stosuje się postanowień ust. 1
pkt 2).
§ 13
W ubezpieczeniach krótkoterminowych Towarzystwo ustala następujące okresy odpowiedzialności:
1) w przypadku trzebienia – od chwili rozpoczęcia zabiegu, nie wcześniej jednak niż po upływie
okresu karencji do 15–go dnia włącznie po dokonaniu zabiegu,
2) w przypadku operacji - od chwili rozpoczęcia operacji do upływu okresu podanego w
dokumencie ubezpieczenia,
3) w czasie transportu – od chwili rozpoczęcia ładowania zwierząt na środek transportu do
chwili wyładowania w miejscu docelowym,
4) w czasie transportu i przebywania w bazie – od dnia wyprowadzenia zwierzęcia ze stałego
miejsca chowu lub hodowli do dnia przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi lub
wprowadzenia na miejsce stałego chowu lub hodowli,
5) na czas wystawy - od chwili wprowadzenia zwierzęcia na teren wystawy do chwili
wyprowadzenia zwierzęcia z terenu wystawy,
6) w czasie zawodów sportowych – od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia zawodów,
7) w czasie kręcenia filmu – od dnia rozpoczęcia ujęć filmowych z udziałem zwierzęcia do dnia
zakończenia tych ujęć.
§ 14
1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6
miesięcy w ciągu 30 dni licząc od daty jej zawarcia, a w przypadku gdy ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia, z zachowaniem 7- dniowego terminu
wypowiedzenia, w razie:
1) odmowy wypłaty odszkodowania,
2) nie udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu informacji
przewidzianych przepisami prawa dotyczących umowy ubezpieczenia, o które
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zwrócił się na piśmie.
3. Towarzystwo może rozwiązać umowę ubezpieczenia:
WU-04.01

7

1) z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w razie:
a) podania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych okoliczności
istotnych dla oceny ryzyka wystąpienia szkody lub jej rozmiaru, o które Towarzystwo
zapytywało w formularzu wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, lub nie poinformowanie Towarzystwa o zaistnieniu
takich okoliczności w czasie trwania umowy ubezpieczenia,
b) zawinionego spowodowania zdarzenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego,
c) uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia lub próby wyłudzenia odszkodowania przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli Towarzystwo złożyło w tej sprawie
zawiadomienie do organów ścigania,
d) nie wykonania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków określonych
w § 20 ust. 1 pkt 2, 3, 7, 9 i 10 OWU.
2) ze skutkiem natychmiastowym – jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze
przed zapłaceniem składki za ubezpieczenie lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została opłacona w terminie.
4. W razie opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty
składki powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa, jeżeli po upływie terminu,
Towarzystwo wezwało Ubezpieczającego do zapłaty raty składki, z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
5. Każda ze stron może rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w
terminie 14 dni od zgłoszenia przez drugą stronę żądania zmiany wysokości składki, w związku
z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku.
§ 15
1. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się a umowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
3) z dniem rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron,
4) z ustaniem członkostwa w Towarzystwie,
5) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia wskutek wypłat odszkodowań.
2. Odpowiedzialność Towarzystwa w odniesieniu do każdego ubezpieczonego zwierzęcia kończy
się także:
1) z chwilą zbycia zwierzęcia,
2) z chwilą padnięcia lub uboju z konieczności zwierzęcia.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 16
1. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający w porozumieniu z przedstawicielem Towarzystwa,
która odpowiada:
1) dla zwierząt użytkowych - wartości rynkowej zwierzęcia na danym terenie w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia,
2) dla zwierząt hodowlanych (zarodowych) lub sportowych - wartości zwierzęcia ustalonej wg
indywidualnej wyceny, przy uwzględnieniu przedłożonych przez ubezpieczonego
dokumentów hodowlanych,
3) dla młodego bydła przeznaczonego na opas oraz dla trzody chlewnej przeznaczonej na tucz
lub młodego bydła i trzody chlewnej przeznaczonej do odnowienia stada - na podstawie
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przewidywanej maksymalnej wagi i ceny jednostkowej żywca.
2. Suma ubezpieczenia wskazana jest na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia. Ulega ona zmniejszeniu o każdorazowo wypłacone odszkodowanie.
3. Jeśli w okresie ubezpieczenia zwiększy się liczba zwierząt, Ubezpieczający może dokonać tzw.
„doubezpieczenia” poprzez zawarcie uzupełniającej umowy ubezpieczenia.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 17
Składkę ubezpieczeniową ustala się według stawek taryfowych obowiązujących w
Towarzystwie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Podstawą naliczenia składki ubezpieczeniowej jest suma ubezpieczenia obliczona zgodnie z
zasadami określonymi w § 16. Wysokość składki zależy od grupy zwierząt, zakresu ochrony
ubezpieczeniowej oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie.
W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych,
wysokość składki ustalana jest indywidualnie.
W przypadku „doubezpieczenia”, o którym mowa w § 16 ust. 3, ustalana jest dodatkowa
składka.
W ubezpieczeniu zwierząt przy naliczaniu składki uwzględnia się :
1) zniżki w szczególności za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za ubezpieczenie zawarte
w formie grupowej,
2) podwyższenia w szczególności w przypadku opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest z góry za cały okres ubezpieczenia.
Na wniosek ubezpieczającego płatność składki może być rozłożona na dwie raty z tym, że
wysokość i termin płatności drugiej raty składki określa się w dokumencie ubezpieczenia.
Dniem zapłaty składki jest dzień:
1) uznania rachunku bankowego Towarzystwa pełną kwotą należnej składki;
2) dzień wpłacenia pełnej kwoty należnej składki w kasie Towarzystwa;
3) dzień wręczenia pełnej kwoty należnej składki pośrednikowi ubezpieczeniowemu,
odpowiednio umocowanemu przez Towarzystwo.

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do raty składki
10. Składka nie podlega indeksacji.
1.
2.
3.

4.

5.

§ 18
W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została
zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia wystąpiła
szkoda, powodująca wyczerpanie się sumy ubezpieczenia.
Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta była na okres 12 miesięcy, wysokość składki
ubezpieczeniowej podlegającej zwrotowi wynosi 1/365 kwoty składki rocznej za każdy dzień
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a podstawę jej naliczenia stanowi niewykorzystana
kwota sumy ubezpieczenia.
Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta była na inny okres niż określony w ust. 3, zwrot składki
przysługuje w proporcjonalnej wysokości za każdy dzień niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej, a podstawę jej naliczenia stanowi niewykorzystana kwota sumy
ubezpieczenia.
Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia
składki ubezpieczeniowej za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
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OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA
§ 19
1. Na żądanie Ubezpieczonego Towarzystwo zobowiązane jest udzielić mu informacji o
postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego
praw i obowiązków.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego,
przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną
informuje Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia
odszkodowania.
3. Jeżeli w terminie określonym w § 31 ust. 1 Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczeń w całości lub w części a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 20
1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) informować Towarzystwo o zmianie adresu, w przeciwnym razie pismo Towarzystwa
wysłane pod ostatni adres wywiera skutki prawne od dnia, w którym mogło być odebrane,
2) przestrzegać podstawowych zasad pielęgnacji, żywienia i użytkowania zwierząt oraz
zapobiegać powstawaniu szkód,
3) stosować się do przepisów o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt,
4) w razie wypadku lub choroby zwierzęcia natychmiast wezwać lekarza weterynarii i
stosować się do jego zaleceń,
5) zgłosić do ubezpieczenia wszystkie zwierzęta w danej grupie lub w danym gatunku będące
jego własnością, a w przypadku zwiększenia, w okresie trwania umowy ubezpieczenia ilości
zwierząt, zgłosić ten fakt do Towarzystwa w ciągu 7 dni od dnia nabycia lub dnia
osiągnięcia przez zwierzę wieku, przewidzianego w niniejszych OWU,
6) oznakować zwierzęta, jeżeli tak stanowi umowa ubezpieczenia,
7) dokonywać szczepień zgodnie z wymogami profilaktyki weterynaryjnej,
8) umożliwić Towarzystwu w każdym czasie oględziny ubezpieczonych zwierząt oraz
pomieszczeń, w których przebywają oraz udostępnić prowadzoną dokumentację ewidencji
zwierząt,
9) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu
zapobieganie powstawaniu szkód, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
prawa budowlanego oraz dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych,
10) stosować się do obowiązujących przepisów przewozowych i sanitarno-weterynaryjnych
2. W razie zajścia zdarzenia losowego, którego następstwem jest lub może być szkoda
powodująca odpowiedzialność Towarzystwa, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) jeżeli zwierzę padło:
a) zawiadomić niezwłocznie lekarza weterynarii w celu wydania opinii ustalającej
przyczynę padnięcia, nie później niż w ciągu 24 godzin od padnięcia,
b) natychmiast, lecz nie później niż w ciągu 20 godz. od padnięcia, powiadomić
Towarzystwo o padnięciu zwierzęcia. Towarzystwo nie może powoływać się na to
postanowienie, jeżeli nie dokonało oględzin pozostałości w ciągu 20 godzin od
otrzymania zawiadomienia o szkodzie;
c) pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania nie naruszać zwłok zwierzęcia do czasu
przybycia przedstawiciela Towarzystwa,
d) w ciągu 7 dni od dnia padnięcia zwierzęcia dostarczyć do Towarzystwa zgłoszenie
szkody wraz z opinią lekarza weterynarii o przyczynie padnięcia zwierzęcia,
2) w przypadku uboju z konieczności - niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia po
otrzymaniu skierowania na ubój z konieczności, powiadomić Towarzystwo o powstaniu
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szkody oraz dostarczyć do Towarzystwa w terminie 7 dni od daty uboju z konieczności:
a) zgłoszenie szkody,
b) opinię lekarza weterynarii na okoliczność przyczyny skierowania zwierzęcia na ubój z
konieczności,
c) opinię uprawnionego pracownika służby weterynaryjnej przeprowadzającego
poubojowe badanie mięsa określającą przydatność do spożycia lub przyczyny jego
dyskwalifikacji,
d) rachunek za sprzedane pozostałości po szkodzie wydany przez upoważnioną jednostkę,
3) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
4) zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia przed dalszą szkodą oraz powiadomić odpowiednie
służby ratownicze,
5) zabezpieczyć możność dochodzenia
odpowiedzialnych za szkodę,

roszczeń

odszkodowawczych

wobec

osób

6) ułatwić Towarzystwu wykonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności,
rozmiaru szkody i jej przyczyny oraz udzielić żądanych wyjaśnień.
3. W razie nie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu
4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust. 2
pkt 1 lit.b) lub pkt 2, Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie
okoliczności i rozmiarów szkody.
5. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie następują, jeżeli Towarzystwo w
terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.
6. Na Ubezpieczonym, który wie o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek, spoczywa
obowiązek podania wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało
we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz
zawiadamiania o zmianach tych okoliczności, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
§ 21
Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć Towarzystwu w razie powstania szkody:
1) w postaci utraty przydatności zwierząt hodowlanych do reprodukcji - komisyjny protokół
stwierdzający całkowitą i trwałą utratę przydatności do reprodukcji, podpisany przez co
najmniej dwóch członków komisji, w tym lekarza weterynarii, powołanej przez
Towarzystwo,
2) w postaci utraty mleczności - opinię lekarza weterynarii, która określa przyczynę całkowitej
utraty mleczności przez ubezpieczoną krowę,
3) w postaci utraty płodu lub młodego przychówku - opinię lekarza weterynarii określającą
wiek płodu lub zwierzęcia w dniu powstania szkody,
4) w czasie transportu - poza dokumentami wymienionymi w § 20 ust. 2, protokół podpisany
przez przedstawiciela jednostki dokonującej transportu stwierdzający padnięcie lub ubicie z
konieczności z określeniem ewentualnej przyczyny.
§ 22
Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie dopełnił obowiązków określonych w § 20, a miało to
wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, Towarzystwo może odmówić wypłaty
odszkodowania w całości lub w części. Ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniających
WU-04.01

11

odmowę wypłaty odszkodowania w całości lub w części spoczywa na Towarzystwie.
USTALANIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
§ 23
1. Za wysokość szkody przyjmuje się:
1) w ubezpieczeniu zwierząt użytkowych - wartość rynkową zwierzęcia bezpośrednio przed
zachorowaniem lub wypadkiem, ustaloną na podstawie dokumentacji ubezpieczeniowej lub
określoną przez lekarza weterynarii lub przez przedstawiciela Towarzystwa z zastrzeżeniem
pkt 2); przy ustalaniu wartości rynkowej uwzględnia się wiek, stan umięśnienia oraz
przeciętne ceny rynkowe zwierząt na danym terenie,
2) w ubezpieczeniu trzody chlewnej w tuczu lub młodego bydła przeznaczonego na opas lub
do odnowienia stada - wartość zwierzęcia ustaloną na podstawie wagi stwierdzonej podczas
leczenia, sekcji, odbioru padliny lub sprzedaży zwierzęcia skierowanego na ubój z
konieczności oraz przeciętnej ceny 1 kg żywca stosowanej przez jednostki prowadzące skup
na danym terenie w dniu szkody,
3) w ubezpieczeniu zwierząt hodowlanych lub sportowych - wartość ustaloną wg
odpowiednio udokumentowanej indywidualnej wyceny na dzień szkody, z zastrzeżeniem pkt
4),
4) w ubezpieczeniu trzody chlewnej hodowlanej z licencją lub świadectwem uznania (knury,
maciory, loszki) - wartość zwierzęcia ustaloną wg pkt 2), powiększoną odpowiednio o
wartość hodowlaną tego zwierzęcia, określoną według zasad wyceny stosowanej przez
okręgową stację hodowli zwierząt.
2. Wysokość szkody z tytułu:
1) trwałej utraty przydatności do reprodukcji zwierząt hodowlanych,
2) całkowitej utraty mleczności przez krowy
stanowi różnica pomiędzy wartością zwierzęcia przed szkodą i jego wartością po szkodzie, przy
czym za wartość zwierzęcia przed szkodą przyjmuje się sumę ubezpieczenia określoną w
umowie ubezpieczenia, a wartość po szkodzie określana jest przez rzeczoznawcę lub określa się
szacunkowo na podstawie przeciętnych cen rynkowych występujących na danym terenie bądź w
razie sprzedaży zwierzęcia przyjmuje się kwotę udokumentowaną rachunkiem.
3. Wysokość szkody z tytułu utraty płodu lub młodego przychówku ustala się:
1) w wysokości 10% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia - w przypadku utraty płodu bydła i
koni oraz źrebiąt w wieku do 7 dni,
2) w wysokości 25% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia - w przypadku utraty źrebiąt w
wieku od 8 do 180 dni,
3) w wartości rzeźnej zwierzęcia, określonej na podstawie wagi i ceny 1 kg żywca występującej
na danym terenie - w przypadku utraty cieląt w wieku do 30 dni.
§ 24
1. Od wysokości szkody, o której mowa w § 23 odlicza się 80% pozostałości po szkodzie, jeżeli
mięso zostało uznane za zdatne do spożycia.
2. Za wartość pozostałości po szkodzie uważa się kwotę uzyskaną za zwierzę lub tuszę zwierzęcą i
skórę.
§ 25
1. W razie nie udokumentowania sprzedaży mięsa zwierzęcia ubitego z konieczności wysokość
szkody obliczoną zgodnie z § 23 zmniejsza się o:
1) 40% - w odniesieniu do ubezpieczonych koni,
2) 60% - w odniesieniu do ubezpieczonego bydła,
3) 90% - w odniesieniu do ubezpieczonej trzody chlewnej, w przypadku uznania mięsa za
pełnowartościowe,
4) 60% - w odniesieniu do ubezpieczonej trzody chlewnej, w przypadku uznania mięsa za mniej
wartościowe i warunkowo zdatne do spożycia, z zastrzeżeniem § 26.
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2. W razie nie udokumentowania sprzedaży skóry z ubitych z konieczności koni, bydła, owiec i kóz
od wysokości szkody, ustalonej zgodnie z § 23, odlicza się równowartość skóry ustaloną na
dzień szkody, wg przeciętnych cen skór surowych stosowanych przez jednostki skupujące skóry
na danym terenie, z zastrzeżeniem § 26.
§ 26
Nie dokonuje się żadnych odliczeń wartości pozostałości po szkodzie, w przypadku zwierząt
padłych i ubitych z konieczności, których mięso zostało uznane za niezdatne do spożycia.
1.
2.
3.
4.

§ 27
Towarzystwo ustala odszkodowanie w wysokości szkody, jednak w kwocie nie wyższej niż
suma ubezpieczenia, po czym uwzględnia odliczenia wartości pozostałości po szkodzie, o
których mowa w § 24 i 25.
Z ustalonego odszkodowania potrąca się udział własny Ubezpieczonego w szkodzie, określony
w § 5.
Jeżeli liczba ubezpieczonych zwierząt, w danej grupie, jest mniejsza od faktycznej obsady,
odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje liczba ubezpieczonych
zwierząt tej grupy danego gatunku, do faktycznej ich liczby w gospodarstwie.
Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ustalania odszkodowań z umów
ubezpieczenia o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 28
Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższe od
poniesionej szkody.
§ 29
Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody i ustalonej
wg zasad określonych w § 23 - 28.
§ 30
Towarzystwo zobowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić ubezpieczającemu lub
ubezpieczonemu koszty wynikłe z zastosowania dostępnych mu środkow w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki
te były celowe, chociażby okazały się bezskutecznie.
§ 31
1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
szkodzie.
2. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa
albo wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, okazało się niemożliwe,
odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część
odszkodowania Towarzystwo powinno spełnić w terminie przewidzianym w ust.1.
3. Wypłata odszkodowania następuje jednym z trzech wymienionych sposobów:
a) w kasie Towarzystwa lub
b) przelewem na wskazane konto lub
c) przekazem pocztowym.

ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE STRUSI I EMU
§ 32
1. W ubezpieczeniu strusi i emu stosuje się postanowienia ROZDZIAŁU I, chyba że postanowienia
niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
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2. Ubezpieczeniem objęte są strusie i emu, które ukończyły 1 rok i nie ukończyły 20 roku życia, są
zdrowe, bez wad wrodzonych lub nabytych i znajdują się w miejscu określonym w umowie
ubezpieczenia.
3. Sposób identyfikacji zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku strusi i emu ogranicza
się wyłącznie do ich oznaczenia za pomocą mikroczipów.
4. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pełnym, który obejmuje
odpowiedzialnością szkody powstałe wskutek padnięcia i uboju z konieczności. Postanowień § 4
ust. 2 dotyczących rozszerzenia odpowiedzialności Towarzystwa, a także § 4 ust. 4, § 6 ust. 2 i §
13, dotyczących ubezpieczenia krótkoterminowego, nie stosuje się.
5. Poza wyłączeniami odpowiedzialności Towarzystwa wymienionymi w § 6 ust. 1, Towarzystwo
nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) zmniejszenia nieśności ,
2) zmniejszenia wartości ubezpieczonych samic strusi i emu w następstwie
przeklasyfikowania ich przeznaczenia z dotychczasowej produkcji jaj wylęgowych na
produkcję jaj spożywczych,
3) połykania ciał obcych (druty, gwoździe, długie ostre patyki, puszki itp.),
4) przełożenia głowy przez oczka w siatce ogrodzeniowej (skaleczenie lub śmierć
zwierzęcia przez powieszenie),
5) zmniejszenia wartości zwierząt w wyniku powierzchownych uszkodzeń,
6) choroby Aspergillosis.
6. Sumę ubezpieczenia, o której mowa w § 16, stanowi wartość rynkowa strusia lub emu na danym
terenie. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w porozumieniu z przedstawicielem
Towarzystwa w odniesieniu do pojedynczej sztuki przeznaczonej do chowu, przy czym suma
ubezpieczenia dla strusi i emu w stadach reprodukcyjnych powinna odpowiadać wartości
udokumentowanej odpowiednimi certyfikatami.
7. Wysokość szkody, o której mowa w § 23, w ubezpieczeniu strusi i emu ustala się w procentach
sumy ubezpieczenia zróżnicowanych w zależności od wieku zwierzęcia w dniu szkody jak i od
ich kierunku użytkowego:
STRUSIE I EMU W ODCHOWIE NA NIOSKI DO PRODUKCJI JAJ WYLĘGOWYCH
Wiek strusia lub emu
Procent sumy ubezpieczenia 1 sztuki strusia lub emu
(w tygodniach)
stanowiący podstawę do ustalenia wysokości szkody
56 – 78
79 – 104
powyżej - 104

80
90
100

STRUSIE I EMU W POZOSTAŁYCH KIERUNKACH UŻYTKOWANIA
Wiek strusia lub emu
Procent sumy ubezpieczenia 1 sztuki strusia lub emu
(w tygodniach)
stanowiący podstawę do ustalenia wysokości szkody
56 – 59
powyżej - 59

90
100

8. Jeżeli ubezpieczający nie udokumentuje sprzedaży mięsa strusia lub emu poddanego ubojowi z
konieczności, z którego mięso zostało uznane za zdatne do spożycia – wysokość szkody
zmniejsza się o 50%.
9. W razie nie udokumentowania sprzedaży skóry z ubitego z konieczności strusia lub emu –
wysokość szkody zmniejsza się o 30%.
10.
W razie nie udokumentowania sprzedaży piór z ubitego z konieczności strusia lub emu –
wysokość szkody zmniejsza się o 5%.
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ROZDZIAŁ III
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 33
1.

Z dniem wypłaty odszkodowania, Towarzystwo może dochodzić roszczeń od osoby
odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Towarzystwo
pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej
części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami Towarzystwa.

2.

Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.

3.

Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Towarzystwa zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Towarzystwo uprawnione jest do odmowy
wypłaty odszkodowania lub do odpowiedniego zmniejszonego odszkodowania. Jeżeli
zrzeczenie lub ograniczenie zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, Towarzystwo
może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ, SKARG I ZAŻALEŃ
§ 34
1. Ubezpieczony może wnosić odwołania, skargi i zażalenia związane z działalnością
Towarzystwa:
1) w sprawach dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia – do dyrektora biura regionalnego,
w którym została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia,
2) w pozostałych sprawach – do Zarządu Towarzystwa – za pośrednictwem biura regionalnego,
w którym została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia.
2. Odwołanie, skarga lub zażalenie dotyczące zakresu odpowiedzialności lub wysokości
odszkodowania, powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia stanowiska
Towarzystwa w sprawie.
3. Odwołania, skargi i zażalenia powinny być wnoszone na piśmie.
§ 35
1. Towarzystwo rozpatruje odwołanie, skargę lub zażalenie w terminie 30 dni od dnia jego
wniesienia.
2. W razie zaistnienia istotnych przyczyn uniemożliwiających zachowanie terminu określonego w
ust. 1, Towarzystwo zawiadamia o tym osobę wnoszącą odwołanie, skargę lub zażalenie podając
przyczyny opóźnienia w ciągu 7 dni od stwierdzenia tych przyczyn.
§ 36
1. Jeżeli z treści odwołania, skargi lub zażalenia nie można ustalić jego przedmiotu, Towarzystwo
zwraca się do osoby wnoszącej odwołanie, skargę lub zażalenie o wyjaśnienie lub uzupełnienie
jego treści w terminie 7 dni od otrzymania pisma Towarzystwa w tej sprawie, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania, skargi lub zażalenia bez
rozpoznania.
2. W razie usunięcia braków zgodnie z ust. 1, termin do rozpatrzenia odwołania, skargi lub
zażalenia liczy się od dnia usunięcia braków.
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ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
§ 37
Spory jakie mogą wyniknąć z umowy ubezpieczenia podlegają rozpoznaniu przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego albo przed sądem właściwym dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
1. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową ubezpieczenia składane są przez
strony tej umowy powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub
przesyłane listem poleconym.
2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym fakcie Towarzystwa, pismo
skierowane pod ostatni adres wywiera skutki prawne.
3. Przyjmuje się, że w razie nie odebrania korespondencji, pismo uważa się za doręczone z dniem,
w którym Ubezpieczający miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Za dzień ten uważa się
datę powtórnego awiza.
§ 39
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Statutu Towarzystwa.
*****
Podstawę obowiązywania niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia stanowi Uchwała nr
199/07 Zarządu TUW „TUW” z dnia 20 lipca 2007 roku oraz Zarządzenie Prezesa TUW „TUW”
nr 32/07 z dnia 20 lipca 2007 roku.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia
10 sierpnia 2007 roku.
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