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ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Ubezpieczyciela.
2. Poprzez reklamację rozumie się każde wystąpienie Klienta lub jego pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia dotyczące działalności wykonywanej przez Ubezpieczyciela lub 

świadczonych przez Ubezpieczyciela usług.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klientem uprawnionym do wniesienia reklamacji jest: 

1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:
a) osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub Uprawnionym z Umowy ubezpieczenia;
b) osoba fizyczna dochodząca roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 j.t.), w tym również od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub 
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń – poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający lub Ubezpieczony będący 
osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

4. Zgodnie z przyjętymi przez Ubezpieczyciela zasadami dotyczącymi reklamacji, Klientem uprawnionym do wniesienia reklamacji są również inne osoby lub podmioty niż 
wskazane w ust. 3 powyżej, które zgłaszają zastrzeżenia dotyczące działalności wykonywanej przez Ubezpieczyciela lub świadczonych przez Ubezpieczyciela usług.

5. Jeśli jednak Umowa ubezpieczenia była zawarta lub miała zostać zawarta za pośrednictwem jednego z pośredników wymienionych poniżej:
1) brokera ubezpieczeniowego;
2) agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń 

w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tzw. 
multiagent); 
- a jednocześnie reklamacja składana jest w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, reklamacja taka powinna być wniesiona do takiego pośrednika, 
który jest też zobowiązany do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Klientowi.

6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego pełnomocnika:
1) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, w Oddziałach i u agentów ubezpieczeniowych działających w imieniu Ubezpieczyciela;
2)  pisemnie na adres Ubezpieczyciela: ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań;
3) telefonicznie pod numerem telefonu 61 858 48 00;
4) jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@concordiaubezpieczenia.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej 

Ubezpieczyciela.
7. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
8. W uzasadnionych przypadkach termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni. Jednakże w razie zaistnienia takiej sytuacji, Klient jest uprzednio 

informowany o wystąpieniu okoliczności, które wymagają dodatkowych ustaleń i stanowią przyczynę udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.
9. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na złożoną 

reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną.
10. Klientowi przysługuje prawo do:

1) złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi): www.rf.gov.pl;
2) złożenia skargi na czynności Ubezpieczyciela do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów (dotyczy Klientów będących konsumentami):  

www.uokik.gov.pl;
3) wniesienia wniosku o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem (dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi) 

a podmiotem rynku finansowego. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia powyższego postępowania jest Rzecznik Finansowy (adres siedziby: al. Jerozolimskie 87, 
02-001 Warszawa; adres strony internetowej: www.rf.gov.pl); 

4) złożenia odwołania do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl;
5) wniesienia sprawy przed sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa (przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, 

ustawy regulującej wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych);

6) wniesienia wniosku o rozstrzygnięcie sporu w drodze pozasądowego postępowania za pomocą platformy ODR prowadzonej przez Komisję Europejską (internetowy 
system rozstrzygania sporów), jeżeli Klient zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

11. Ponadto, Klient będący osobą fizyczną ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej korzystając z usług:
1) Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl);
2) Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta – w odniesieniu do tych Klientów, którzy zawarli z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia (www.uokik.gov.pl).

12. Właściwym dla Ubezpieczyciela organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).
13. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.
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Wykaz postanowień umownych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 
sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia

Concordia Produkcja 
Zwierzęca

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
Przedmiot ubezpieczenia § 6

Zakres ubezpieczenia (w tym możliwe rozszerzenia)

§ 7
Klauzula SAL ET
Klauzula SAL 5
Klauzula HIST
Klauzula NDU
Klauzula SP

Zdarzenie/wypadek ubezpieczeniowy § 7
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające 

do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  
(w tym karencja)

§ 4 ust. 4 i 5; § 8;
§ 11 ust. 2, 4 i 6; § 12 ust. 5;
§ 13 ust. 3 i 5; § 16 ust. 2 i 3;

§ 21 ust. 4
Klauzula SAL ET
Klauzula SAL 5
Klauzula HIST
Klauzula SP

Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i 
konsekwencje ich niewykonania § 11; § 12; §13; § 21 ust. 3 i 4

Suma ubezpieczenia i podlimity odpowiedzialności
§ 9

Klauzula SAL ET
Klauzula SAL 5
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia wstępne  
§ 1 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie 
do Umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordię Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwana dalej „Ubezpieczycielem”, a Ubezpieczającymi.

2. Umowa ubezpieczenia, zwana także dalej „Umową”, może regulować prawa 
i obowiązki stron w sposób odbiegający od OWU. Wprowadzenie do Umowy 
ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od OWU wymaga 
przyjęcia tych postanowień przez obie strony Umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

3. Użyte w OWU wyrażenia i zwroty należy rozumieć w taki sposób, w jaki są one 
definiowane w OWU.

4. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie w zakresie ryzyk określonych 
w Umowie ubezpieczenia, klauzulach, uzupełnieniach lub załącznikach do niej oraz 
– w przypadku braku odmiennego uzgodnienia w Umowie – OWU.

5. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeksu cywilnego oraz inne 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Definicje 
§ 2 

Terminom użytym w OWU nadaje się następujące znaczenie:
1) awaria urządzeń wentylacyjnych – niedająca się przewidzieć i niemożliwa do 

zapobieżenia przerwa w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych, 
spowodowana przyczyną wewnętrzną lub przepięciem, lub przerwą w dostawie 
prądu;

2) blokada gospodarstwa – okres, podczas którego objęte ochroną ubezpieczeniową 
gospodarstwo znajduje się w ognisku choroby, obszarze zagrożonym, 
zapowietrzonym bądź buforowym i podlega ograniczeniom, w szczególności 
zakazom handlu, a także zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym 
przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zgodnie z regulacjami zawartymi 
w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967);

3) choroba zakaźna zwierząt podlegająca obowiązkowi zwalczania – choroba, która 
w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wyszczególniona jest w załączniku do 
Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 
Ochroną ubezpieczeniową są jednak objęte wyłącznie następstwa tych chorób 
zakaźnych, które zostały wymienione w Załączniku nr 1;

4) choroby zakaźne zwierząt – wywołane przez czynniki zakaźne choroby zwierząt, 
które ze względu na charakter, sposób powstawania i szerzenia się stanowią 
zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi. Ochroną ubezpieczeniową objęte są 
choroby wymienione w Załączniku nr 2, a także w warunkach szczególnych lub 
w polisie;

5) karencja – okres, liczony od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, w którym 
w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności;

6) koszty stałe – ekonomicznie uzasadnione lub prawnie konieczne koszty, których 
wysokość nie zależy od wielkości produkcji i które nie ulegają zmianom po 
wystąpieniu zakłóceń w prowadzonej działalności;

7) koszty zmienne – koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego, do których należą: zakup pasz, zakup 
zwierząt, koszty inseminacji, koszty opieki weterynaryjnej, leków, szczepień, koszty 
oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji, koszty energii i wody, koszty 
pracowników najemnych, których praca bezpośrednio związana jest z prowadzoną 
produkcją zwierzęcą, koszty utylizacji związane z produkcją zwierzęcą;

8) maksymalny okres odszkodowawczy – maksymalny okres, rozpoczynający się 
w dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, przez który Ubezpieczyciel może 
ponosić odpowiedzialność za ujemne skutki, które zdarzenie wywierać będzie dla 
wyników prowadzonej przez Ubezpieczonego produkcji zwierzęcej;

9) nadwyżka bezpośrednia – wartość przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego pomniejszona o wartość kosztów zmiennych;

10) obszar buforowy – obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, 
w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt, 
zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

11) obszar zagrożony – obszar wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający 
ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, 
podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zgodnie z regulacjami 
zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

12) obszar zapowietrzony – obszar bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający 
ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, 
podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zgodnie z regulacjami 

zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

13) ognisko choroby – gospodarstwo lub inne miejsce, w którym przebywają 
zwierzęta, gdzie lekarz weterynarii stwierdził jeden lub więcej przypadków choroby 
zakaźnej zwierząt, zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

14) okres odszkodowawczy – okres, przez który Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za ujemne skutki zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 
który rozpoczyna się w dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego i trwa tak 
długo, jak zdarzenie wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne skutki dla 
wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej Ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż 
maksymalny okres odszkodowawczy;

15) panika stada – niedające się kontrolować nagłe zachowanie stada spowodowane 
strachem, w wyniku którego dochodzi do śmierci zwierząt;

16) produkty pochodzenia zwierzęcego – produkty pozyskane od zwierząt lub ze 
zwierząt oraz produkty pozyskane z takich produktów, przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, a także żywe zwierzęta przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez 
ludzi;

17) przegrzanie – u drobiu sytuacja, gdy z powodu wysokiej temperatury zewnętrznej, 
przez co rozumie się temperaturę przekraczającą 35°C według pomiaru najbliższej 
stacji meteorologicznej IMiGW, mimo poprawnie funkcjonującej instalacji 
wentylacyjnej dochodzi do zwiększonych upadków zwierząt, przy czym za upadki 
spowodowane przegrzaniem uznaje się śmierć zwierząt w okresie do 48 godzin od 
ustania granicznych wartości temperatury;

18) przepięcie – gwałtowna zmiana napięcia, natężenia lub innego parametru prądu 
elektrycznego w sieci energetycznej ponad jego maksymalną dopuszczalną wartość, 
określoną przez producenta dla danego urządzenia; 

19) przerwa w dopływie prądu – przerwa w dopływie prądu z przyczyn niezawinionych 
przez Ubezpieczonego;

20) przychód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego – 
iloczyn ilości sprzedanych produktów pochodzenia zwierzęcego i właściwej dla nich 
jednostkowej ceny sprzedaży;

21) reprezentant Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego – w rozumieniu OWU za 
reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego uważa się:
a) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców, jego 

pełnomocników oraz zarządcę,
b) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – 

członków zarządu, prokurentów i ich pełnomocników,
c) w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych – komplementariusza będącego 

osobą fizyczną, akcjonariusza, prokurentów i ich pełnomocników,
d) w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólników, komplementa-

riuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów i ich pełnomocników,
e) w przypadku spółek partnerskich – partnerów, prokurentów i ich pełnomoc-

ników,
f) w przypadku spółek cywilnych – wspólników oraz ich pełnomocników,
g) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą Umowę ubezpie-

czenia i jej pełnomocników,
h) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członków zarządu;

22) stado – zwierzęta tego samego gatunku przebywające na terenie tego samego 
gospodarstwa;

23) świadectwo zdrowia – dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii, 
w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, poświadczający stan zdrowia 
zwierzęcia lub zwierząt oraz stan zdrowotny stada, z którego zwierzęta pochodzą, 
albo jakość zdrowotną produktu pochodzenia zwierzęcego;

24) szkoda – utracony/nieosiągnięty zysk z produkcji zwierzęcej będący następstwem 
realizacji zdarzenia ubezpieczeniowego; 

25) lekarz weterynarii – lekarz weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych 
czynności zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej;

26) zatrucie  stada – zespół  objawów, wywołanych działaniem na  organizm  żywy 
substancji trującej przyjętej w szkodliwej dla niego dawce, prowadzących do nagłej 
i nieoczekiwanej śmierci. Za upadki spowodowane zatruciem uznaje się śmierć 
zwierząt w okresie do 48 godzin od śmierci pierwszego zatrutego zwierzęcia;

27) zysk z produkcji zwierzęcej – różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z tytułu 
sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego a kosztami zmiennymi.

Zawarcie Umowy 
§ 3 

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, 
zawierającego informacje wymagane przez Ubezpieczyciela do oceny ryzyka 
i określenia należnej składki.

2. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie 
znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty 
albo przed zawarciem Umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera 
Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 
i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela 
Umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte 
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okoliczności uważa się za nieistotne.
3. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na rachunek własny bądź na 

cudzy rachunek. OWU określają, jakie obowiązki związane z Umową spoczywają na 
Ubezpieczającym, a jakie na Ubezpieczonym.

4. W przypadku zawarcia Umowy na cudzy rachunek obowiązkiem Ubezpieczającego 
jest:
1) poinformowanie Ubezpieczonego o treści Umowy (w tym o postanowieniach 

OWU) spoczywa na Ubezpieczającym. Jednak jeśli Ubezpieczony zgłosi 
Ubezpieczycielowi takie żądanie, informacja ta zostanie przekazana 
Ubezpieczonemu bezpośrednio przez Ubezpieczyciela;

2) przekazywanie niezwłocznie Ubezpieczonym skierowanej do nich i związanej 
z Umową ubezpieczenia korespondencji otrzymanej od Ubezpieczyciela; 
korespondencję uważa się za przekazaną Ubezpieczonemu z dniem 
przekazania przez Ubezpieczającego;

3) przekazywanie Ubezpieczycielowi korespondencji składanej przez 
Ubezpieczonych do Ubezpieczyciela; oświadczenia bądź korespondencję 
Ubezpieczonych uważa się za przekazane Ubezpieczycielowi dopiero z dniem 
ich otrzymania przez Ubezpieczyciela.

5. W czasie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany pisemnie 
zawiadamiać Ubezpieczyciela o zmianach okoliczności, o które Ubezpieczyciel 
zapytywał we wniosku ubezpieczeniowym albo innych pismach przed zawarciem 
Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Ubezpieczający ma 
obowiązek bezzwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi każdy przypadek podwyższenia 
ryzyka, o którym się dowie, również wtedy, gdy podwyższenie ryzyka nastąpi bez 
jego woli.

6. W razie zawarcia Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone 
w ust. 5 spoczywają na Ubezpieczonym tylko wówczas, jeżeli wiedział on o zawarciu 
Umowy na jego rachunek.

7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem ust. 4–5 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia 
ust. 4–5 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie 
ubezpieczeniowe przewidziane Umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron Umowy ubezpieczenia może żądać 
odpowiedniej zmiany wysokości składki, 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 ciągu 14 dni od otrzymania 
wezwania wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Okres ubezpieczenia 
§ 4 

1. Umowę zawiera się na czas określony, na okres wskazany w polisie (okres 
ubezpieczenia).

2. Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż moment zawarcia 
Umowy. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, ochrona ubezpieczeniowa jest 
udzielana w okresie ubezpieczenia, jednak w przypadku wcześniejszego rozwiązania 
Umowy ubezpieczenia wygasa z momentem rozwiązania Umowy. Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są skutki zdarzeń ubezpieczeniowych, które wystąpiły 
w okresie ubezpieczenia.

3. Umowa ubezpieczenia, zawierana na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, ulega 
automatycznemu przedłużeniu na roczny okres ubezpieczenia, przy zachowaniu 
tego samego zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i składki, jeśli: 
1) żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, w nieprzekraczalnym terminie 14 

dni przed końcem dotychczasowego okresu ubezpieczenia, pisemnego 
oświadczenia woli o nieprzedłużeniu Umowy;

2) przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia zostanie zapłacona kolejna 
składka regularna obejmująca kolejny okres ubezpieczenia;

3) Ubezpieczający nie dokonał w okresie ubezpieczenia zmiany sposobu 
wykorzystywania lub metody hodowli zwierząt lub objętego ochroną procesu 
produkcyjnego, chyba że zmiany zostały Ubezpieczycielowi zakomunikowane 
i przez niego zaakceptowane w formie pisemnej.

W niniejszym trybie Umowa ubezpieczenia może być przedłużana wielokrotnie.
4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po upływie okresu karencji 

– w odniesieniu do skutków tych zdarzeń ubezpieczeniowych, w odniesieniu do 
których karencja ma zastosowanie. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego 
w okresie karencji nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet 
w przypadku, gdy szkoda wystąpi po upływie okresu karencji. Karencja nie ma 
zastosowania w przypadku automatycznego przedłużenia Umowy ubezpieczenia 
na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 3.

5. Karencja wynosi 3 miesiące w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku:
1) decyzji administracyjnych, które wynikają z działań mających na celu 

przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zwalczanych z urzędu, zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 (przy czym w takim przypadku w kontekście karencji za 
zdarzenie ubezpieczeniowe uznaje się wydanie decyzji administracyjnej);

2) innych chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z Załącznikiem nr 2;
w odniesieniu do pozostałych przypadków utraty dochodów karencja obowiązuje 
tylko wtedy, kiedy zostało to określone.

6. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, jednak 
nie później niż z dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia oraz z zastrzeżeniem 
ustępów poniższych.

7. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem tych 
ujemnych skutków zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiły 
i trwały w okresie odszkodowawczym, nawet jeśli okres odszkodowawczy przypada 
po ustaniu ochrony ubezpieczeniowej.

8. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
i trwa tak długo, jak zdarzenie wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne 
skutki dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej – nie dłużej jednak niż przez 
maksymalny okres odszkodowawczy.

9. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy, chyba że w polisie 
ustalono inaczej.

10. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem 
tych ujemnych skutków zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, które miały 
miejsce po zakończeniu maksymalnego okresu odszkodowawczego, nawet jeśli 
są one następstwem zdarzeń ubezpieczeniowych, które miały miejsce w okresie 
odpowiedzialności, i kontynuacją ujemnych skutków zdarzeń, które to ujemne 
skutki rozpoczęły się w okresie odszkodowawczym.

11. Dniem powstania szkody jest dzień wystąpienia po raz pierwszy jednego ze 
skutków wskazanych w § 7 ust 3, w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego, za które 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Rozwiązanie Umowy 
§ 5 

1. Jeżeli Umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, 
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w okresie 30 dni, a w przypadku, 
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 
Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki 
za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
1) z upływem dnia określonego w Umowie, jako data końcowa okresu 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;
2) z chwilą otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia o odstąpieniu przez 

Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, w przypadku określonym w ust. 1;
3) z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia Ubezpieczyciela 

o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 
3;

4) z chwilą, gdy na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań suma 
ubezpieczenia uległa wyczerpaniu;

5) z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres 
ubezpieczenia – jeśli termin płatności składki przypadał przed tym dniem i nie 
opłacono składki w terminie; 

6) z upływem dnia, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony 
przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu do zapłaty drugiej lub kolejnej raty 
składki;

7) w dniu zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Ubezpieczonego z innej przyczyny niż zdarzenie objęte ochroną 
ubezpieczeniową;

8) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 3 ust. 8;

9) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
3. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych 

powodów wymienionych poniżej:
1) jeżeli w trakcie trwania Umowy (w tym po zgłoszeniu szkody) zostanie 

ujawnione, że Ubezpieczający umyślnie albo przez rażące niedbalstwo podał do 
wiadomości Ubezpieczyciela wbrew obowiązkom wynikającym z § 3 informacje 
niezgodne z rzeczywistością bądź nie poinformował Ubezpieczyciela 
o zmianach okoliczności, o których zgodnie był zobowiązany informować;

2) jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony podjął (również nieudaną) próbę 
wyłudzenia świadczenia ubezpieczeniowego;

3) jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub przez rażące niedbalstwo 
uchybia obowiązkom wskazanym w § 11. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki 
za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

5. Jeśli Umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu odpowiednią część składki liczonej 
proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

6. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 5, nie należy się, jeśli ochrona ubezpieczeniowa 
została wykorzystana w całości. Do całkowitego wykorzystania ochrony 
ubezpieczeniowej dochodzi, gdy wypłacono odszkodowanie wyczerpujące sumę 
ubezpieczenia.
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WARUNKI UBEZPIECZENIA

Przedmiot ubezpieczenia 
§ 6 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z produkcji 
zwierzęcej, który Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia produkcji 
zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia, w okresie odszkodowawczym, gdyby 
prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona na skutek 
szkody spowodowanej wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w miejscu wskazanym w Umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia i zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 7 

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie lub utrata spodziewanego 
zysku z produkcji zwierzęcej spowodowane oddziaływaniem skutków zdarzenia 
ubezpieczeniowego na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej. 

2. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest: 
1) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy 

w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada;
2) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu zgodnie z Załącznikiem nr 1;
3) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, przez ujemne skutki zdarzenia dla wyników prowadzonej 
produkcji zwierzęcej rozumie się:
1) śmierć bądź nakaz uboju zwierząt,
2) zmniejszenie wydajności produkcyjnej zwierząt, 
3) spadek wartości produktów zwierzęcych, 
4) przerwanie procesu produkcyjnego, 
5) zakaz dostaw i ograniczenia sprzedaży wskutek blokady gospodarstwa.

4. W odniesieniu do ujemnych skutków zdarzeń, które są następstwem wydania 
decyzji administracyjnych, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie 
w odniesieniu do tych sytuacji, w których decyzja administracyjna została wydana 
przez uprawnione krajowe (polskie) organy administracji i dotyczy bezpośrednio 
lokalizacji wskazanej w Umowie ubezpieczenia, na której terenie prowadzona jest 
ubezpieczana produkcja zwierzęca.

5. Umowa ubezpieczenia w zakresie podstawowym może zostać zawarta w wariancie 
Podstawowym i Pełnym.

6. Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje następujące zdarzenia 
ubezpieczeniowe:
1) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy 

w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada;
2) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu zgodnie z Załącznikiem nr 1.

7. Ubezpieczenie w wariancie Pełnym obejmuje następujące zdarzenia 
ubezpieczeniowe:
1) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy 

w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada;
2) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu zgodnie 

z Załącznikiem nr 1; 
3) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
§ 8 

1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek umyślnej winy lub rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak odszkodowanie za szkodę wynikłą 
z rażącego niedbalstwa przysługuje, jeśli odpowiada to w danych okolicznościach 
względom słuszności.

2. O ile nie umówiono się inaczej, ilekroć w OWU mowa jest o winie umyślnej lub 
rażącym niedbalstwie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego albo o braku 
lub ograniczeniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela z uwagi na działania lub 
zaniechania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, należy przez to rozumieć winę 
umyślną lub rażące niedbalstwo, lub działania, lub zaniechania:
1) odpowiednio Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego;
2) odpowiednio reprezentantów Ubezpieczającego lub reprezentantów 

Ubezpieczonego;
3) odpowiednio pracowników lub podwykonawców Ubezpieczającego lub 

pracowników lub podwykonawców Ubezpieczonego.
3. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane 

przez:
1) sytuacje nadzwyczajne, to jest: działania wojenne, stan wojenny, stan 

wyjątkowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, 
trzęsienia ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także 
konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez 

władzę; 
2) następujące wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub skażenie 

radioaktywne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne 
i elektromagnetyczne.

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 
1) niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania zabiegów 

zootechnicznych lub weterynaryjnych, lub profilaktycznych;
2) wad genetycznych lub wrodzonych zwierząt;
3) skutków wad lub chorób, które istniały już w momencie zawarcia Umowy 

ubezpieczenia;
4) chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, które występowały na 

terenie tej samej miejscowości, co miejsce ubezpieczenia, w chwili zawierania 
Umowy ubezpieczenia lub w okresie karencji;

5) skutków wadliwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania urządzeń 
służących podawaniu paszy, wody, niezależnie od powodów wadliwego 
funkcjonowania lub braku funkcjonowania;

6) innych niż wymienionych w Załączniku nr 1 i 2 chorób.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:

1) w wyniku zarządzonych urzędowo ograniczeń dotyczących odbudowy lub 
działalności, o ile nie zostały one spowodowane przez zdarzenia objęte 
ubezpieczeniem zgodnie z § 7, jednak z zastrzeżeniem postanowień pkt 2) b) 
poniżej; 

2) wskutek tego, że Ubezpieczony z przyczyn leżących po jego stronie (w tym 
związanych z brakiem odpowiednich środków finansowych) nie doprowadził 
w czasie, który standardowo w takich sytuacjach jest wymagany, do:
a) zmiany sposobu produkcji zwierzęcej – jeśli decyzją administracyjną zwią-

zaną z wystąpieniem chorób zwalczanych z urzędu, zgodnie z Załączni-
kiem nr 1 Ubezpieczony został zobowiązany do zmiany sposobu prowa-
dzenia produkcji zwierzęcej;

b) przywrócenia do stanu poprzedniego lub ponownego zakupu zniszczo-
nych, uszkodzonych lub utraconych składników mienia niezbędnych do 
prowadzenia produkcji zwierzęcej, w tym rannych, padłych lub ubitych 
zwierząt.

6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem 
przepięcia:
1) w maszynach i urządzeniach, w których – w okresie poprzedzającym szkodę 

– nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego stosownie do 
obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producenta;

2) powstałe w trakcie naprawy lub prób dokonywanych na maszynach 
i urządzeniach, z wyjątkiem prób związanych z okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi.

7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w składnikach 
mienia służących do prowadzenia produkcji zwierzęcej ani za dodatkowe koszty 
i nakłady, które Ubezpieczony musiał ponieść w celu przywrócenia produkcji 
zwierzęcej, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 12. 

8. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku uchybienia przez 
Ubezpieczonego obowiązkom wskazanym w § 11–13 – na zasadach tam wskazanych.

9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela może ulec ograniczeniu w przypadku 
niedoubezpieczenia – na zasadach określonych w § 9 ust. 4.

Suma ubezpieczenia 
§ 9 

1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest 
określona w polisie.

2. Sumę ubezpieczenia, w przypadku braku odmiennych uzgodnień, ustala się 
na podstawie uzgodnionego arkusza kalkulacyjnego do ustalenia wartości 
przewidywanej rocznej produkcji dla wszystkich ubezpieczonych kierunków 
produkcji zwierzęcej.

3. Wartość przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej deklaruje Ubezpieczający i jest 
ona wpisywana w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany do 
zadeklarowania całej przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej.

4. Jeżeli wartości ustalone podczas określania sumy ubezpieczenia 
w arkuszu kalkulacyjnym okażą się niższe niż wartości faktycznie stwierdzone przez 
Ubezpieczyciela (niedoubezpieczenie), wówczas rekompensacie podlega tylko taka 
część szkody oraz kosztów, o których mowa w § 12, które do całej szkody pozostają 
w stosunku takim, jak wartości ustalone na podstawie arkusza do rzeczywiście 
stwierdzonych wartości.

Składka 
§ 10 

1. Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi należy się składka. 
Zobowiązanym do zapłaty składki jest Ubezpieczający. 

2. Wysokość składki jest ustalana na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy dla 
danego ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i zwyżek w składce wynikających 
z taryfy. Wysokość składki pobieranej za okres ubezpieczenia zależy od wysokości 
sumy ubezpieczenia oraz uwzględnia zmiany zakresu ryzyka ubezpieczeniowego 
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w czasie trwania okresu ubezpieczenia, w szczególności zastosowanie okresów 
karencji, z uwzględnieniem zniesienia karencji w przypadku automatycznego 
przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny 12- miesięczny okres ubezpieczenia, 
zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3.

3. Wysokość składki może zostać również ustalona na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka dokonanej przez Ubezpieczyciela. 

4. Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach. Ilekroć w OWU jest mowa 
o składce, należy rozumieć przez to również pierwszą ratę składki.

5. Wysokość składki lub jej rat oraz terminy płatności wynikają z polisy.
6. Składka powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, chyba że 

w polisie Ubezpieczyciel wskazał późniejszy termin płatności.
7. W przypadku, gdy termin płatności składki przypada przed początkiem okresu 

ubezpieczenia, nieopłacenie składki w terminie powoduje automatyczne 
rozwiązanie Umowy z upływem dnia poprzedzającego dzień, w który miał stanowić 
początek okresu ubezpieczenia.

8. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, 
a składka nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć 
Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie 
Ubezpieczającego. W przypadku braku wypowiedzenia rozwiązuje się ona z końcem 
okresu ubezpieczenia.

9. Jeśli Ubezpieczający nie opłaci w terminie drugiej lub kolejnej raty składki, 
Ubezpieczyciel może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty, wyznaczając mu 
dodatkowy 7-dniowy termin, z zastrzeżeniem, iż uchybienie temu dodatkowemu 
terminowi spowoduje rozwiązanie Umowy ubezpieczenia z upływem tego terminu. 
Jeśli Ubezpieczyciel nie skorzysta z tego uprawnienia, Umowa ubezpieczenia 
rozwiązuje się z końcem okresu ubezpieczenia.

10. Pozostałe konsekwencje nieopłacenia składki lub jej raty w terminie regulują 
przepisy Kodeksu cywilnego.

11. W razie rozwiązania Umowy na skutek nieopłacenia składki lub jej raty, wpłacone 
przez Ubezpieczającego składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlegają 
po rozwiązaniu Umowy zwrotowi.

12. Za zapłatę składki lub jej raty uważa się wyłącznie zapłatę kwoty nie mniejszej niż 
wynikająca z polisy.

13. W przypadku zapłaty składki przelewem, za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia 
zlecenia przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku bankowym 
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków.

Obowiązki Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy 
§ 11 

1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy: 
1) przestrzeganie przepisów określonych w aktualnie obowiązującej Ustawie 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
oraz rozporządzeniach wykonawczych lub też decyzjach administracyjnych 
wydanych na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych;

2) nieprzyjmowanie zwierząt do stada, jeżeli znane są Ubezpieczonemu lub 
kiedy powinny być mu znane okoliczności, które będą prowadziły do podjęcia 
środków urzędowych w myśl obowiązującej Ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa ustalonych przez organy 
administracji państwowej;

4) w odniesieniu do mienia służącego do produkcji zwierzęcej – przestrzegania 
w szczególności:
a) przepisów prawa budowlanego;
b) przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
c) przepisów prawa dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksplo-

atacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad 
tymi urządzeniami;

d) zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu 
użytkowania oraz przechowywania urządzeń.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem uchybienia przez 
Ubezpieczonego obowiązkom wskazanym w ust. 1, oraz w Umowie ubezpieczenia 
lub załącznikach do niej.

3. Ubezpieczyciel ma w każdym momencie – zarówno przed zajściem zdarzenia 
ubezpieczeniowego, jak i po jego zajściu, prawo zażądać od Ubezpieczonego 
poddania zwierząt określonym badaniom, leczeniu weterynaryjnemu lub zabiegom. 
Przy czym jeśli Ubezpieczyciel zgłasza takie żądanie:
1) przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego – Ubezpieczony jest zobowiązany 

do wykonania takich działań na własny koszt;
2) po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego – Ubezpieczyciel zwraca 

Ubezpieczonemu koszty takich działań w granicach sumy ubezpieczenia.
4. Jeśli Ubezpieczony nie podjął działań, które zostały zalecone przez Ubezpieczyciela 

zgodnie z ust. 3, a których wykonanie mogłoby zapobiec powstaniu szkody lub 
zmniejszeniu jej rozmiaru – Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania 
za szkody powstałe z powodu niezastosowania się przez Ubezpieczonego do 
zaleceń ubezpieczyciela. Przy czym jeśli uchybienie Ubezpieczonego dotyczyło 
działań zaleconych przez Ubezpieczyciela po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, 
prawo do odmowy wypłaty odszkodowania przysługuje Ubezpieczycielowi 
w przypadku, gdy Ubezpieczony nie zastosował się do tych zaleceń umyślnie lub 

z powodu rażącego niedbalstwa.
5. Ubezpieczony jest zobowiązany do gromadzenia, archiwizacji i przechowywania 

w miejscu zapewniającym ochronę przed utratą lub zniszczeniem:
1) dokumentacji księgowej lub podatkowej, co najmniej za okres 3 lat 

obrachunkowych poprzedzających zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz 
obejmującej okres ubezpieczenia;

2) dokumentacji dotyczącej zachorowań zwierząt oraz wyniki ich badań co 
najmniej za okres 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz 
obejmującej okres ubezpieczenia;

3) dokumentacji dotyczącej czynności urzędowych podejmowanych wobec 
gospodarstwa Ubezpieczonego oraz decyzji administracyjnych wydawanych 
w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt co najmniej za okres 3 
lat poprzedzających zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz obejmującej okres 
ubezpieczenia;

4) wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 12 miesięcy wykonywanych 
w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą; 

5)  dokumentów z ostatnich 3 lat przed rozpoczęciem szkody:
a) zawierających dane dotyczące produkcji zwierzęcej i jej wydajności;
b) zawierających dane dotyczące ponoszonych kosztów zmiennych; 
c) z zakładów utylizacyjnych potwierdzających ilość utylizowanych zwierząt. 

6. W przypadku uchybienia obowiązkom, o których mowa w ust. 3 lub 5, Ubezpieczyciel 
może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć, jeśli na 
skutek uchybienia tym obowiązkom niemożliwe jest ustalenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela – proporcjonalnie do zakresu, w jakim uchybienie tym obowiązkom 
przełożyło się na brak możliwości ustalenia okoliczności lub skutków zdarzenia. 
Jednak Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku, gdy poszkodowany 
udowodni zasadność i wysokość dochodzonego roszczenia.

Przeciwdziałanie szkodzie i ratowanie  
przedmiotu ubezpieczenia 
§ 12 

1. W przypadku uzyskania informacji o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, które 
może powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczony powinien użyć 
wszelkich dostępnych środków w celu: 
1) zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą;
2) jeśli szkoda już wystąpiła:

a) odwrócenia szkody, 
b) zmniejszenia rozmiarów szkody lub
c) zapobieżenia jej powiększeniu.

2. O ile to możliwe, Ubezpieczony powinien także podjąć wszelkie kroki zabezpieczające 
możliwość dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych wobec 
osób odpowiedzialnych za szkodę.

3. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty 
wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były 
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Jednak w odniesieniu do kosztów 
poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z działaniami podjętymi w oparciu 
o wskazówki Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel odpowiada również w zakresie 
przekraczającym sumę ubezpieczenia.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie zostaną zwrócone przez Ubezpieczyciela 
w takim zakresie, w jakim ich poniesienie doprowadziło do uzyskania przez 
Ubezpieczonego korzyści w stosunku do jego sytuacji sprzed powstania szkody, 
w szczególności w zakresie, w którym na skutek poniesienia tych kosztów doszło do 
zwiększenia wartości mienia Ubezpieczonego lub zwiększenia jego zysku z produkcji 
zwierzęcej.

5. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
obowiązków, o których mowa w ust. 1, czego skutkiem jest: 
1) brak możliwości odwrócenia szkody, 
2) powiększenie szkody lub 
3) brak możliwości skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń 

regresowych,
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką szkodę lub jej część, 
która jest związana z niewykonaniem tych obowiązków. W przypadku, gdy 
odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać się 
zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego odpowiedniej części 
(w takim zakresie, w jakim istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą bądź 
brakiem możliwości dochodzenia roszczeń regresowych przez Ubezpieczyciela, 
a niewykonaniem obowiązków Ubezpieczonego).

Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 
§ 13 

1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, które skutkować 
może powstaniem szkody, do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) niezwłoczne, nie późnej jednak niż po upływie 24 godzin, powiadomienia 

Ubezpieczyciela o:
a) wystąpieniu w miejscu ubezpieczenia chorób zakaźnych lub podejrzenia 

wystąpienia chorób zakaźnych objętych ochroną ubezpieczeniową; 
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b) każdym podjętym przez uprawnione organy urzędowym kroku, który 
mógłby wywołać obowiązek świadczenia ze strony Ubezpieczyciela;

c) awarii urządzeń wentylacyjnych, przepięciu w instalacji elektrycznej, prze-
rwie w dopływie prądu, przegrzaniu, zatruciu stada, panice w stadzie;

2) wypełnienia wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, 
w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty 
przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody oraz dostarczenie decyzji, 
nakazów, zakazów oraz innych dokumentów wydanych przez powiatowego 
lekarza weterynarii lub innych organów administracji państwowej;

3) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich 
okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru;

4) umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności powstania szkody, jej 
rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień 
oraz przedstawienie niezbędnych dowodów żądanych przez Ubezpieczyciela – 
w szczególności udostępnić dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 5, księgi 
handlowe, inwentaryzacje i  bilanse, a także księgi pomocnicze, rachunki 
i dowody prowadzonej działalności w okresie bieżącego roku obrotowego oraz 
3 lat poprzedzających;

5) stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji 
i niezbędnych pełnomocnictw.

2. Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie późnej jednak niż po upływie 24 
godzin, zgłaszać Ubezpieczycielowi:
1) choroby zakaźne zwalczane z urzędu lub podejrzenie chorób zakaźnych 

zwalczanych z urzędu;
2) każde działanie urzędowe, które jest w stanie spowodować zobowiązanie 

Ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia;
3) każdy poważny przypadek zachorowania w inwentarzu żywym objętego 

ubezpieczeniem procesu produkcyjnego;
4) pozostałych zdarzeniach ubezpieczeniowych, które są w stanie spowodować 

zobowiązanie Ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia.
W naglących przypadkach zgłoszenie może nastąpić telefonicznie. 

3. Jeśli pozwalają na to okoliczności, Ubezpieczony po powstaniu zdarzenia 
ubezpieczeniowego jest zobowiązany uzyskać od Ubezpieczyciela instrukcje 
co do sposobu postępowania. Ubezpieczony powinien postępować zgodnie 
ze wskazówkami Ubezpieczyciela, o ile ma taką możliwość i nie stoją temu na 
przeszkodzie instrukcje urzędowe. Jeśli Ubezpieczony nie podjął działań, które 
zostały lub mogłyby zostać zalecone przez Ubezpieczyciela, a których wykonanie 
mogłoby zapobiec powstaniu szkody lub zmniejszeniu jej rozmiaru – Ubezpieczyciel 
może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć w stopniu, 
w którym uchybienie temu obowiązkowi uniemożliwiło zapobieżenie szkodzie, 
odwrócenie szkody, zmniejszenie rozmiarów szkody lub zapobieżenie jej 
powiększeniu.

4. W przypadku gdy Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o rekompensatę szkody 
wobec osoby trzeciej bądź ze środków publicznych, Ubezpieczony jest zobowiązany 
powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela.

5. W przypadku uchybienia obowiązkom w wyniku winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa, o których mowa w ust. 1–4, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 
odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć, jeśli na skutek uchybienia tym 
obowiązkom niemożliwe jest ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela – 
proporcjonalnie do zakresu, w jakim uchybienie tym obowiązkom przełożyło się na 
brak możliwości ustalenia okoliczności lub skutków zdarzenia. Jednak Ubezpieczyciel 
wypłaci odszkodowanie w przypadku, gdy poszkodowany udowodni zasadność 
i wysokość dochodzonego roszczenia.

Obowiązki Ubezpieczyciela 
§ 14 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, na Ubezpieczycielu spoczywają 
również następujące obowiązki:
1) terminowo oraz z należytą starannością wykonywać zobowiązania przewidziane 

Umową ubezpieczenia;
2) przyjmować oświadczenia kierowane ze strony Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 

i innych osób uprawnionych;
3) informować osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania o wszelkich 

dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
i rozmiaru szkody;

4) zawiadamiać osoby uprawnione do odszkodowania o przyczynach niezaspokojenia 
ich roszczeń w części lub całości.

LIKWIDACJA SZKODY I WYPŁATA 
ODSZKODOWANIA

Sposób ustalania wysokości szkody 
§ 15 

1. W związku z faktem, że odszkodowanie z Umowy ubezpieczenia nie powinno 
prowadzić do wzbogacenia Ubezpieczonego, wysokości poniesionej przez 
Ubezpieczonego szkody podlegającej odszkodowaniu z Umowy ubezpieczenia 
umniejsza się o wszelkie korzyści finansowe uzyskane przez Ubezpieczonego, które 
Ubezpieczony uzyska w przyszłości, bądź do których Ubezpieczony jest uprawniony 
w związku ze zdarzeniem, w szczególności:
1) odszkodowania z tytułu innych Umów ubezpieczeniowych, jednak 

z uwzględnieniem zasad określonych w art. 824 § 2 Kodeksu cywilnego;
2) płatności ze środków publicznych – również w przypadku, w którym 

Ubezpieczony otrzymałby płatność z powodu chorób zakaźnych ze środków 
publicznych, gdyby nie zrezygnował z roszczenia umyślnie lub go nie utracił;

3) polegające na zwiększeniu wartości mienia Ubezpieczonego lub zwiększenia 
jego zysku z produkcji zwierzęcej.

2. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego utratę lub nieosiągnięcie zysku wysokość 
szkody ustala się w sposób następujący:
1) Poprzez porównanie nadwyżki bezpośredniej dla ubezpieczonego procesu 

produkcji, która zostałaby osiągnięta w okresie odszkodowawczym, gdyby nie 
wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe lub gdyby nie wystąpiły ujemne skutki 
zdarzenia ubezpieczeniowego z nadwyżką bezpośrednią dla ubezpieczonego 
procesu produkcji, osiągniętą w okresie odszkodowawczym.

2) Z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej jako punkt odniesienia przyjmuje się dane 
dotyczące nadwyżki bezpośredniej dla ubezpieczonego procesu produkcji 
z okresu analogicznego do okresu odszkodowawczego, rozpoczynającego 
się 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu odszkodowawczego. Jednak 
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania od Ubezpieczonego 
również danych i dokumentów dotyczących osiągniętej nadwyżki 
bezpośredniej w latach poprzednich, jeśli jest to niezbędne do ustalenia 
rozmiaru odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a w szczególności okoliczności, 
o których mowa w pkt 3) poniżej.

3) Przy ustalaniu utraconego zysku z produkcji zwierzęcej uwzględnia się 
wszystkie okoliczności (w szczególności takie jak sezonowość, zachodzące 
zmiany trendu rynkowego lub specyfika ubezpieczonej produkcji zwierzęcej), 
które korzystnie lub niekorzystnie wpłynęłyby na wyniki w okresie 
odpowiedzialności, jeżeli nie doszłoby do wystąpienia objętej ubezpieczeniem 
szkody. 

Odszkodowanie 
§ 16 

1. Świadczenie ubezpieczeniowe polega na wypłacie przez Ubezpieczyciela 
odszkodowania.

2. Wysokość odszkodowania równa jest wysokości szkody ustalonej zgodnie z § 15, 
z uwzględnieniem ograniczeń zakresu ubezpieczenia oraz pomniejszenia o kwotę 
udziału własnego Ubezpieczonego w szkodzie, o ile ma zastosowanie.

3. Wysokość udziału własnego, o którym mowa w ust. 2, jest wskazana w polisie.
4. Poza wypłacanym odszkodowaniem Ubezpieczyciel zwraca również wszelkie koszty 

związane z podjętymi przez Ubezpieczonego działaniami, związanymi z ratowaniem 
przedmiotu ubezpieczenia oraz zabezpieczeniem roszczeń regresowych, o których 
mowa w § 12 i § 13, na zasadach tam określonych.

Postępowanie wyjaśniające 
§ 17 

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 
oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub 
drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego 
z Umowy, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.

Rzeczoznawcy (eksperci)  
§ 18 

1. Zarówno Ubezpieczony, jak i Ubezpieczyciel mogą powoływać rzeczoznawców 
(ekspertów) w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody. 

2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą powołać rzeczoznawcę 
opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej 
oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą strony opinię.
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3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, 
którego powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego, o którym mowa w ust. 2, 
ponoszą obie strony w równych częściach.

Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania 
§ 19 

1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 
Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia 
opinii specjalistów.

2. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu określenia 
przyczyny, wartości szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia 
Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego 
do złagodzenia skutków zdarzenia lub zminimalizowania wartości szkody.

3. Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu 
przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony 
ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, 
o ile ww. dokumenty są lub, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, powinny 
być w posiadaniu Ubezpieczonego.

Termin i podstawa wypłaty odszkodowania 
§ 20 

1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia 
Uprawnionego z Umowy w wyniku własnych ustaleń dokonanych po otrzymaniu 
zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia, zawartej ugody lub prawomocnego 
orzeczenia sądu.

2. Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty świadczenia pieniężnego w terminie 30 
dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.

3. Jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia pieniężnego 
Ubezpieczyciela, mimo zachowania należytej staranności okazało się niemożliwe 
– w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności. Jednak bezsporną część 
odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o zdarzeniu.

4. Jeżeli w terminach określonych w Umowie lub Ustawie Ubezpieczyciel nie wypłaci 
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach 
niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części.

5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż 
określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie 
osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę 
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, 
z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Przejście roszczeń odszkodowawczych na Ubezpieczyciela 
§ 21 

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie 
do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego 
odszkodowania, przechodzi na Ubezpieczyciela.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą 
szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie.

3. W razie powstania szkody:
1) Ubezpieczony, w miarę możliwości, zobowiązany jest zabezpieczyć możność 

dochodzenia roszczeń regresowych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
2) Ubezpieczony, w miarę możliwości, zobowiązany jest dostarczyć 

Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty będące w jego 
posiadaniu oraz dokonać wszelkich czynności lub umożliwić ich dokonanie 
Ubezpieczycielowi, jeżeli są one niezbędne do skutecznego dochodzenia przez 
Ubezpieczyciela praw określonych w ust. 1;

3) Ubezpieczony nie może bez zgody Ubezpieczyciela zrzec się roszczeń, 
o których mowa w ust. 1.

4. W razie niespełnienia obowiązków wynikających z ust. 3, Ubezpieczyciel może 
odmówić wypłaty odszkodowania w zakresie kwoty, w odniesieniu do której 
Ubezpieczyciel nie może z tych przyczyn dochodzić skutecznie roszczeń 
regresowych, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono, może żądać zwrotu tej kwoty 
od Ubezpieczonego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22 

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z zawarciem, wykonaniem lub 
rozwiązaniem Umowy muszą być:
1) składane na piśmie za pokwitowaniem lub

2) przesłane listem poleconym.
2. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU, jest 

prawo polskie.

§ 23

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez Zarząd 
Ubezpieczyciela i mają zastosowanie do Umów zawieranych od 1 stycznia 2020 r. 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1

1) pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD); 
2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis); 
3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease – SVD); 
4) księgosusz (Rinderpest); 
5) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia – CBPP); 
6) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD); 
7) gorączka doliny Rift (Rift valley fever); 
8) choroba niebieskiego języka (Bluetongue); 
9) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever – CSF); 
10) grypa ptaków (Avian influenza); 
11) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND); 
12) wścieklizna (Rabies); 
13) wąglik (Anthrax); 
14) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis); 
15) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis); 
16) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis – EBL); 
17) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform 

encephalopathies of ruminants – TSE); 
18) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia – VHS);
19) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer – 

EHD).

Załącznik nr 2

1) paratuberkuloza (Paratuberculosis); 
2) listerioza (Listeriosis); 
3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis); 
4) tularemia (Tularaemia); 
5) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine rhinotracheitis/

infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV); 
6) choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacterosis);
7) zaraza rzęsistkowa bydła (Trichomonosis); 
8) gorączka Q (Q fever); 
9) salmonellozy bydła i świń (Salmonellosis of cattle and pigs); 
10) wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (Transmissible gastroenteritis – TGE); 
11) choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky’s disease in pigs); 
12)  chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis); 
13) zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)/Infectious bursal disease 

(Gumboro disease); 
14) choroba Mareka (Marek’s disease); 
15)  mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis)/

Avian mycoplasmosis (Mycoplasma. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis); 
16) zespół rozrodczo oddechowy świń (PRRS) / Porcine reproductive and respiratory 

syndrome virus (PRRS);
17) dezynteria (dysentery);
18)  mastitis (wywołany przez Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus dysgalactiae, Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium bovis, 
bakterie z grupy coli, Prototheca sp., Saccharomyces sp.);

19) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia (choroba cieszyńska i talfańska) (Porcine 
enteroviral encephalomyelitis, Teschen disease).

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA SAL ET

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy 
ubezpieczenia i OWU ustala się, że:
1. Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe wyniku 

zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest stwierdzenie przez uprawnionego 
lekarza weterynarii w oparciu o aktualnie obowiązujące akty wykonawcze realizujące 
rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady zakażenia 
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stada serotypami Salmonella Enteriditis i Salmonella Typhimurium. 
2. Ubezpieczyciel ustala maksymalny limit w odniesieniu do wysokości kosztów 

zmiennych poniesionych przez Ubezpieczonego na oczyszczanie i odkażanie 
obowiązujący przy ustalaniu wysokości szkody. 

3. Limit, o którym mowa w ust. 2, dla pierwszego zdarzenia wynosi 10 zł na każdy metr 
kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, w którym prowadzona jest produkcja 
zwierzęca w odniesieniu do każdego cyklu produkcyjnego.

4. Jeżeli do zdarzenia doszłoby po raz kolejny w ciągu roku limit, o którym mowa w ust. 
2, wynosi 20 zł na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej w okresie roku, 
licząc od daty pierwszego zdarzenia.

5. Ubezpieczyciel ustala maksymalny limit w odniesieniu do spadku wartości 
przychodu uzyskanego ze sprzedaży.

6. Limit, o którym mowa w ust. 5, wynosi 0,20 zł na każdy kilogram żywej masy, chyba 
że w Umowie określono inaczej.

7. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3-miesięcznego okresu 
karencji. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie karencji nie 
powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku, gdy szkoda 
wystąpi po upływie okresu karencji. Karencja nie ma zastosowania w przypadku 
automatycznego przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny 12-miesięczny 
okres ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 OWU (pod warunkiem, 
że niniejsza klauzula miała zastosowanie do Umowy podlegającej automatycznemu 
przedłużeniu w tym trybie).

KLAUZULA SAL 5

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy 
ubezpieczenia i OWU ustala się, że:
1. Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku 

zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest stwierdzenie przez uprawnionego 
lekarza weterynarii w oparciu o aktualnie obowiązujące akty wykonawcze realizujące 
rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady zakażenia 
stada serotypami Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella 
Infantis, Salmonella Virchow, Salmonella Hadar. 

2. Ubezpieczyciel ustala maksymalny limit w odniesieniu do wysokości kosztów 
zmiennych poniesionych przez Ubezpieczonego na oczyszczanie i odkażanie 
obowiązujący przy ustalaniu wysokości szkody. 

3. Limit, o którym mowa w ust. 2, dla pierwszego zdarzenia wynosi 10 zł na każdy metr 
kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, w którym prowadzona jest produkcja 
zwierzęca w odniesieniu do każdego cyklu produkcyjnego.

4. Jeżeli do zdarzenia doszłoby po raz kolejny w ciągu roku limit, o którym mowa w ust. 
2, wynosi 20 zł na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej w okresie roku, 
licząc od daty pierwszego zdarzenia.

5. Maksymalny okres odszkodowawczy równy jest jednemu cyklowi produkcyjnemu.
6. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3-miesięcznego okresu 

karencji. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie karencji nie 
powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku, gdy szkoda 
wystąpi po upływie okresu karencji. Karencja nie ma zastosowania w przypadku 
automatycznego przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny 12-miesięczny 
okres ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 OWU (pod warunkiem, 
że niniejsza klauzula miała zastosowanie do Umowy podlegającej automatycznemu 
przedłużeniu w tym trybie).

KLAUZULA HIST

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy 
ubezpieczenia i OWU ustala się, że:
1. Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku 

zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest stwierdzenie przez uprawnionego 
lekarza weterynarii zakażenia stada chorobą czarnej główki (zakażenie wiciowcem – 
Histomonas meleagridis).

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3-miesięcznego okresu 
karencji. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie karencji nie 
powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku, gdy szkoda 
wystąpi po upływie okresu karencji. Karencja nie ma zastosowania w przypadku 
automatycznego przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny 12-miesięczny 
okres ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 OWU (pod warunkiem, 
że niniejsza klauzula miała zastosowanie do Umowy podlegającej automatycznemu 
przedłużeniu w tym trybie).

KLAUZULA NDU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy 
ubezpieczenia i OWU ustala się, że przy wyliczaniu odszkodowania Ubezpieczyciel 
odstępuje od stosowania zasady odpowiedzialności proporcjonalnej w przypadku 
niedoubezpieczenia, jeżeli wartość rocznej produkcji wyliczonej według zasad określania 
sumy ubezpieczenia dla ubezpieczanego kierunku produkcji w okresie szkody nie 
przekracza 120% sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

KLAUZULA SP

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy 
ubezpieczenia i OWU ustala się, że:
1. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są wyłącznie szkody będące następstwem 

wydania decyzji administracyjnych związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych 
zwierząt zwalczanych z urzędu zgodnie z Załącznikiem nr 1, a decyzje te dotyczą 
bezpośrednio lokalizacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez 
dostawcę lub odbiorcę produktów pochodzenia zwierzęcego wskazanych w polisie 
lub załącznikach do Umowy ubezpieczenia, z którym Ubezpieczony współpracuje 
w ramach prowadzenia przez Ubezpieczonego produkcji zwierzęcej objętej ochroną 
ubezpieczeniową.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli dotyczy 
również przypadków, w których dostawca lub odbiorca produktów pochodzenia 
zwierzęcego prowadzi działalność poza granicami Polski. W związku z powyższym 
na użytek ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie niniejszej klauzuli:
1) decyzja administracyjna powinna zostać wydana przez uprawnione organy 

kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą taki odbiorca lub dostawca 
w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących 
z kraju wydania takiej decyzji;

2) przez choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania rozumie się 
również choroby, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach 
prawa kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą taki odbiorca lub 
dostawca. Jednak stosuje się ograniczenia wynikające z Załącznika nr 1. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3-miesięcznego okresu 
karencji. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie karencji nie 
powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku, gdy szkoda 
wystąpi po upływie okresu karencji. Karencja nie ma zastosowania w przypadku 
automatycznego przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny 12-miesięczny 
okres ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 OWU (pod warunkiem, 
że niniejsza klauzula miała zastosowanie do Umowy podlegającej automatycznemu 
przedłużeniu w tym trybie).

Członek Zarządu
Arkadiusz Wiśniewski

Prezes Zarządu
Maciej Fedyna



Jak zgłosić szkodę

E-mail

Telefon

szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl

61 858 48 08

61 858 48 99

Fax
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