
 

 

 

ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA 
O KOSZTY OPERACJI CHIRURGICZNEJ DLA RATOWANIA ŻYCIA KONIA 

(włącznie z operacją KOLKI) 
 

Załącznik do Polisy Ubezpieczenia Koni  CATLIN nr……………………. 
 
 
1. Zgodnie ze wszystkimi warunkami i przy zastosowaniu wszystkich wyłączeń Polisy, do której niniejsze 

Rozszerzenie się odnosi, oraz biorąc pod uwagę, że  
 

a) uzgodniona została dodatkowa składka w wysokości  250,00  PLN od KONIA, i 
b) Ubezpieczyciel zaakceptował świadectwo weterynaryjne i Wniosek/deklarację zdrowia KONIA, 

którego dotyczy to Rozszerzenie, 
 

niniejsze Ubezpieczenie ulega rozszerzeniu i obejmuje dodatkowe odszkodowanie dla 
Ubezpieczonego, ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela określony w Polisie, kiedy w 
następstwie diagnozy postawionej przez LEKARZA WETERYNARII, zaistniała konieczność 
przeprowadzenia nagłej operacji w celu ratowania życia KONIA.  

 
2. Dodatkowe odszkodowanie obejmuje uzasadnione i zgodne z praktyką wydatki poniesione na: 
 

a) przeprowadzenie operacji chirurgicznej u KONIA przez LEKARZA WETERYNARII, potwierdzonej 
wydanym przez niego zaświadczeniem, że operacja ta była konieczna i została przeprowadzona z 
zamiarem ratowania życia KONIA, a także jeśli LEKARZ WETERYNARII zdecydował o przewiezieniu 
KONIA do szpitala, lub kliniki: 

b) opiekę po-operacyjną, na terenie szpitala, lub kliniki, w której operacja została 
przeprowadzona, w wymiarze nie przekraczającym 15 (piętnastu) dni od czasu pierwszej 
operacji po diagnozie, 

c) przewóz KONIA do szpitala, lub kliniki w celu przeprowadzenia operacji, o której mowa w pkt.1, 
i z powrotem do stajni macierzystej; 

 
w kwocie łącznej za wydatki, określone w pkt. a, b i c, nie przekraczającej 10.000 PLN (dziesięciu 
tysięcy zł) za KONIA, w okresie ubezpieczenia. 

 
3. W związku z niniejszym Rozszerzeniem Ubezpieczony jest zobowiązany przesłać do MGZ Gama, w 

ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia operacji: 
 

a) zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.a, z opisem kondycji KONIA przed operacją i 
uzasadnieniem decyzji przewiezienia KONIA do szpitala, lub kliniki , jeśli taka decyzja została 
podjęta, 

b) sprawozdanie LEKARZA WETERYNARII przeprowadzającego operację z jej przebiegu i wyniku, 
c) kopii wszystkich faktur związanych ze szkodą. 

 
 
4. UDZIAŁ WŁASNY  
W przypadku szkody objętej niniejszym Rozszerzeniem z wypłaconego odszkodowania potrącony zostanie 
udział własny Ubezpieczonego w wysokości 300 PLN od każdej uznanej szkody w okresie ubezpieczenia.  
 
5. WYŁĄCZENIA 
Niniejsze Rozszerzenie nie obejmuje: 
 
1. operacji I zabiegów chirurgicznych, jeśli nie zostały przeprowadzone przez LEKARZA WETERYNARII; 
 
2. przypadków medycznych KONIA występujących, diagnozowanych, lub leczonych przed podpisaniem 
niniejszego Rozszerzenia; 
 



 

 

 

3. jakichkolwiek badań, zabiegów medycznych lub leków, jeśli nie były związane z przeprowadzeniem 
operacji, której dotyczy szkoda; 
 
4. operacji KOLKI ,o ile nie była prowadzone przy ogólnym znieczuleniu; 
 
5. procedur, opłat i kosztów pośmiertnych, jeśli operacja zakończyła się śmiercią KONIA.  
 
 
6. DEFINICJE (w odniesieniu do Niniejszego Rozszerzenia): 
 
KOLKA oznacza kliniczne objawy bólów brzusznych. 
 
 
Słowa i wyrażenia pisane wielkimi literami (inne niż nagłówki) zdefiniowane zostały powyżej, lub w 
Polisie Ubezpieczenia Konia CATLIN, do której odnosi się Niniejsze Rozszerzenie. 
 
 
Piastów, dnia 
 
 
Podpisano przez  MGZ Gama Sp. z o.o. w mieniu Catlin at Lloyd’s 
 
 

 
 


