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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali
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Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Generali Produkcja Zwierzęca (zwanych dalej „OWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na
stronie generaliagro.pl.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II, grupa 16,
zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzenia kierunku/kierunków produkcji zwierzęcej określonego/określonych w Umowie (polisie), przy czym określenie to odbywa się poprzez wskazanie:
✓ gatunku zwierząt wykorzystywanych w ramach
ubezpieczanej produkcji zwierzęcej („Gatunek
produkcji”);
✓ rodzaju ubezpieczanej produkcji zwierzęcej;
✓ etapu/etapów ubezpieczanej produkcji zwierzęcej;
✓ systemu, w którym odbywa się ubezpieczana
produkcja zwierzęca;
✓ lokalizacji, w której prowadzona jest produkcja
zwierzęca.
Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 OWU, zdarzeniem ubezpieczeniowym jest:
1) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcie,
przerwa w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie
stada, panika w stadach indyków;
2) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu wymienionych w Załączniku nr 1
do OWU;
3) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji wymienionych
w Załączniku nr 2 do OWU;
4) zakażenie stada serotypami Salmonella;
5) zakażenie stada chorobą czarnej główki (zakażenie wiciowcem – Histomonas meleagridis)
Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 OWU, 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.
Suma ubezpieczenia:
− suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest określona
w polisie
− sumę ubezpieczenia, w przypadku braku odmiennych uzgodnień, ustala się na podstawie arkusza
kalkulacyjnego stosowanego przez Ubezpieczyciela do ustalenia wartości przewidywanej rocznej
produkcji zwierzęcej dla wszystkich ubezpieczonych kierunków produkcji zwierzęcej. Ubezpieczający jest zobowiązany podać wszystkie dane,
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych
wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego albo osób,
z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
jednak odszkodowanie za szkodę wynikłą z rażącego niedbalstwa przysługuje, jeśli odpowiada to
w danych okolicznościach względom słuszności
Zdarzenia lub szkody spowodowane przez:
 sytuacje nadzwyczajne, tj. 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;
 następujące wyjątkowe czynniki: działanie energii
jądrowej lub skażenie radioaktywne, promienie
laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne
i elektromagnetyczne.
Zdarzenia lub szkody powstałe wskutek:
 niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania zabiegów zootechnicznych, weterynaryjnych lub profilaktycznych;
 wad genetycznych lub wrodzonych zwierząt;
 skutków wad lub chorób, które istniały już w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia;
 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;
 skutków wadliwego funkcjonowania lub braku
funkcjonowania urządzeń służących podawaniu
paszy, wody, niezależnie od powodów wadliwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania;
 chorób zakaźnych zwierząt innych niż objęte zakresem ubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami OWU, Załączników do OWU i Klauzul
dodatkowych);
 zatrucia stada innego niż odpowiadającego
definicji wskazanej w § 2 pkt 3.
Zdarzenia lub szkody powstałe:
 w wyniku zarządzonych urzędowo ograniczeń
dotyczących odbudowy lub działalności, o ile nie
zostały one spowodowane przez zdarzenia objęte
ubezpieczeniem zgodnie z § 7 OWU, jednak z zastrzeżeniem postanowień pkt 2) b) poniżej;
 wskutek tego, że Ubezpieczony z przyczyn leżących po jego stronie (w tym związanych z brakiem
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o które Ubezpieczyciel zapytuje w arkuszu
kalkulacyjnym.

odpowiednich środków finansowych) nie doprowadził w czasie, który standardowo w takich
sytuacjach jest wymagany, do:
− zmiany sposobu produkcji zwierzęcej – jeśli decyzją administracyjną związaną z wystąpieniem
chorób zwalczanych z urzędu, o których mowa w
Załączniku nr 1 do OWU, Ubezpieczony został
zobowiązany do zmiany sposobu prowadzenia
produkcji zwierzęcej;
− przywrócenia do stanu poprzedniego lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych lub
utraconych składników mienia niezbędnych do
prowadzenia produkcji zwierzęcej, w tym rannych, padłych lub ubitych zwierząt;
 w wyniku zarządzonych urzędowo ograniczeń
związanych z ustanowieniem obszaru buforowego w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 zdarzenia lub szkody będące następstwem przepięcia lub awarii urządzeń wentylacyjnych:
1) w maszynach i urządzeniach, w których –
w okresie poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe – 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;
 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 OWU.
Jakie
są
ograniczenia
ochrony
ubezpieczeniowej?
! Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku uchybienia przez Ubezpieczonego obowiązkom wskazanym w §§ 11–13 – na
zasadach tam wskazanych.
! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w produkcji zwierzęcej prowadzonej w ramach stad niosek kurzych oraz stad
rodzicielskich:
1) w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego, mającego miejsce w trakcie lub bezpośrednio po
przepierzaniu ptaków;
2) w przypadku, jeśli ptaki ukończyły 72. tydzień
życia.
! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
w przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej na skutek dokonanych przez Ubezpieczonego zmian w ubezpieczonym kierunku produkcji
zwierzęcej – w sytuacji i na zasadach opisanych w
§ 6 ust. 4.
! W odniesieniu do szkód związanych z padnięciem
zwierząt, które to szkody są następstwem zdarzeń, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 OWU,
warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela
jest to, aby padnięcie dotyczyło przynajmniej 30%
zwierząt wchodzących w skład stada dotkniętego
skutkami zdarzenia.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w Umowie
ubezpieczenia
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczonego należy:
✓ 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;
✓ przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących dobrostanu zwierząt;
✓ stosowanie się do wytycznych bioasekuracji w aktualnie obowiązujących dokumentach i zaleceniach wydanych
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w szczególności dokumentach dotyczących występowania i zwalczania
ptasiej grypy;
✓ nieprzyjmowanie zwierząt do stada lub lokalizacji produkcji zwierzęcej, 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;
✓ przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa ustalonych przez organy administracji państwowej;
✓ w odniesieniu do mienia służącego do produkcji zwierzęcej – przestrzegania w szczególności:
− przepisów prawa budowlanego;
− przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
− przepisów prawa dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz
wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami;
− zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji, sposobu użytkowania oraz przechowywania
urządzeń, a także sposobu i częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach. Ilekroć w OWU jest mowa o składce, należy rozumieć przez to również
pierwszą ratę składki. Wysokość składki lub jej rat oraz terminy płatności wynikają z polisy. Składka powinna zostać
opłacona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, chyba że w polisie Ubezpieczyciel wskazał późniejszy termin płatności.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż po 7 dniach od zawarcia Umowy. Powyższa zasada
nie ma zastosowania dla Umów kontynuowanych (wznawianych) z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej
u Ubezpieczyciela. W takim przypadku początek okresu ubezpieczenia ustala się na dzień następujący po zakończeniu
okresu ubezpieczenia w ramach poprzednio obowiązującej Umowy. Jednak wznawiana Umowa musi zostać zawarta
najpóźniej w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia w ramach poprzednio obowiązującej Umowy.
Jak rozwiązać Umowę?
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.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
− z upływem dnia określonego w Umowie, jako data końcowa okresu ubezpieczenia;
− z chwilą otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, w przypadku określonym w § 5 ust. 1 OWU;
− z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia Ubezpieczyciela o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, o którym mowa w § 5 ust. 3;
− z chwilą, gdy na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań suma ubezpieczenia uległa wyczerpaniu; 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;
− z upływem dnia, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu do zapłaty drugiej lub kolejnej raty składki;
− w dniu zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego z innej przyczyny niż zdarzenie
objęte ochroną ubezpieczeniową;
− w przypadku określonym w § 6 ust. 4 OWU, jeśli wprowadzone przez Ubezpieczonego zmiany dotyczyły wszystkich wymienionych w Umowie, ubezpieczonych kierunków produkcji zwierzęcej;
− w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym,
zgodnie z § 3 ust. 12 OWU;
− w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
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