
 
 

 
UBEZPIECZENIE ŹREBAKA W ŁONIE MATKI 

 
Załącznik do polisy nr 

 
Z zastrzeżeniem wszystkich warunków i wyłączeń Polisy, do której odnosi się niniejsze Rozszerzenie oraz pod 
warunkiem zapłacenia dodatkowej składki  Ubezpieczyciel wypłaci UBEZPIECZONEMU odszkodowanie w kwocie nie 
przekraczającej uzgodnionego z Ubezpieczycielem limitu odpowiedzialności, zapisanego w Części Szczegółowej w 
przypadku gdy: 
  

(i) Wymieniona w Części Szczegółowej klacz, która nie urodziła żywego źrebięcia w okresie Niniejszego 
Ubezpieczenia, okaże się nie być źrebną przy wygaśnięciu Niniejszego Ubezpieczenia; lub 

(ii) Źrebię w łonie klaczy wymienionej w Części Szczegółowej nie urodzi się żywe do czasu wygaśnięcia 
Niniejszego Ubezpieczenia; lub 

(iii) Żywo urodzone źrebię od klaczy wymienionej w Części Szczegółowej padnie w okresie 6 miesięcy od 
daty wyźrebienia.  

 
WARUNEK WIZUALNEGO DOWODU SZKODY 
 

Odszkodowanie z Niniejszego Rozszerzenia Ubezpieczenia nie zostanie wypłacone, o ile Ubezpieczyciel nie 
otrzyma i nie zaakceptuje pisemnego świadectwa LEKARZA WETERYNARII stwierdzającego po 
przeprowadzeniu oględzin że stwierdził naocznie: 
 
a) ostatnio poroniony płód oraz ślady niedawnego poronienia u klaczy ; lub 
 
b) urodzenie martwego źrebięcia przez klacz; lub 

 
c) śmierć żywo urodzonego źrebięcia w okresie 6 miesięcy od daty wyźrebienia; lub 

 
d) istnienie nieurodzonego źrebięcia w łonie w przypadku śmierci klaczy wymienionej w Części 

Szczegółowej, potwierdzone badaniem sekcyjnym. 
 
WYŁĄCZENIE CIĄŻY MNOGIEJ 
 

Niniejsze Rozszerzenie Ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka ciąży mnogiej. W przypadku gdy klacz 
wymieniona w Części Szczegółowej nosi w łonie lub poroni więcej niż jeden płód Niniejsze Rozszerzenie 
Ubezpieczenia jest nieważne a pobrana składka należna z tytułu Niniejszego Rozszerzenia zostanie w 
całości zwrócona UBEZPIECZONEMU. 

 
Jednakże Ubezpieczyciel nie będzie powoływał się na to wyłączenie jeśli otrzymał i zaakceptował pisemne 
świadectwo LEKARZA WETERYNARII: 

 
a) wykluczające  ciąże mnogą na podstawie dwóch badań USG przeprowadzonych w okresie od 15 do 

50 dni po ostatnim pokryciu w odstępie nie mniejszym niż 7 dni ; oraz 
 
b) aktualne świadectwo manualnego badania ciąży. 

 
W takim przypadku: 

 
i) Wizualny Dowód Szkody nie będzie wymagany 
 
ii) W przypadku ciąży mnogiej Ubezpieczyciel wypłaci  UBEZPIECZONEMU odszkodowanie w kwocie nie 

przekraczającej limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wymienionego w Części Szczegółowej. 
 
 

Słowa i zwroty zapisane dużymi literami (inne niż nagłówki) zostały zdefiniowane w treści Polisy, do 
której odnosi się niniejsze Rozszerzenie 

 
 

Podpisane przez MGZ Gama Sp. z o.o. w imieniu Catlin at Lloyd’s  Piastów  

 
NMA 2834 (26.8.99) 


