
KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA KONIA 
Karta produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części umowy 

Umowę ubezpieczenia określa Polisa, Wniosek, warunki i wyłączenia ubezpieczenia oraz wszystkie załączniki i aneksy 
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Ubezpieczyciel Umowa ubezpieczenia zawarta z Underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz 
Lloyd’s, Lime Street 1, Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania. 

Lloyd’s jest zrzeszeniem członków, utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem 
w ramach umowy są członkowie syndykatów Lloyd’s wskazanych w polisie. 

Pełnomocnik reprezentujący 
Ubezpieczyciela w zakresie 
umowy ubezpieczenia 

MGZ Gama Sp. z o.o., Lloyd’s Coverholder, ul. Reja 8, 05-820 Piastów 

MGZ Gama Sp. z o.o. działa w Polsce jako Lloyd’s Coverholder i jest przedstawicielem 
Ubezpieczyciela w sprawach związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy 
ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela w związku z Umową 
ubezpieczenia należy przesyłać listem poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem 
odbioru na adres MGZ Gama Sp. z o.o., ul. Reja 8, 05-820 Piastów. 

Klient docelowy Indywidualny właściciel, dzierżawca, hodowca, stadnina, klub/ośrodek jeździecki 

Zakres ubezpieczenia/opis 
świadczeń 

Śmierć i humanitarne zgładzenie konia z powodu urazu lub choroby zaistniałej w okresie 
ubezpieczenia, kradzież w przypadku wybrania tej opcji we Wniosku o ubezpieczenie. 
Wypłata odszkodowania obejmuje 100% uzgodnionej w polisie wartości konia. 

Dodatkowe świadczenia (ubezpieczenie kosztów leczenia, OC właściciela, sprzętu 
jeździeckiego, NNW jeźdźca) są dostępne pod warunkiem wybrania odpowiedniej opcji 
we Wniosku o ubezpieczenie. 

Termin ważności oferty 30 dni 

Warunki ubezpieczenia 
• Dobry stan zdrowia konia w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia. Koń musi być wolny od 

wszelkiego rodzaju chorób,  wad, urazów, za wyjątkiem jedynie tych problemów, jakie 

zostały całkowicie i szczegółowo ujawnione we Wniosku, lub świadectwie lek.wet, i 

które zostały pisemnie zatwierdzone w polisie. 

 

• Ubezpieczony musi być właścicielem konia w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie przestanie obowiązywać z chwilą sprzedaży konia lub pozbycia się   

udziałów we własności konia. 
 

• W przypadku operacji konia w celu kastracji, sterylizacji, lub jakiejkolwiek innej 

operacji niezwiązanej z ratowaniem życia, ubezpieczenie konia przestanie 

obowiązywać o północy bezpośrednio przed datą takiej operacji. Ubezpieczony jest 

wtedy uprawniony do proporcjonalnego zwrotu składki ubezpieczeniowej. 

Dodatkowe ryzyko takiej operacji można za zgodą ubezpieczycieli do-ubezpieczyć, 

wtedy polisa nie ulega rozwiązaniu. 

Najistotniejsze wyłączenia • Ubój podczas oficjalnie zarządzonej kwarantanny lub w wyniku decyzji administracji 
publicznej.  

• Koszty pośmiertne związane z ubezpieczonym koniem min. autopsja, utylizacja, itp.  

• Śmierć z powodu przeprowadzenia  operacji lub podania leków przez osoby 
nieuprawnione, złośliwe lub umyślne zranienie, działanie przestępcze lub 
przestępstwo zaniechania. 
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• Wykorzystanie konia do celów innych niż określone w polisie. 

• Konfiskata lub nacjonalizacja. 

• Śmierć z powodu ataku cybernetycznego. 

• Śmierć z powodu reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia 
radioaktywnego. 

• Śmierć z powodu wojny i działań militarnych. 

• Niewyjaśnione zniknięcie, ucieczka lub dobrowolne rozstanie się z posiadaniem lub 
tytułem do konia w wyniku oszustwa, podstępu itp. 

• Śmierć zarodka w łonie klaczy lub jej źrebięcia, chyba że zarodek lub źrebak jest 
odrębnie ubezpieczony w ramach polisy. 

• Kradzież w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni po zgłoszeniu nam incydentu, o ile  
konia odzyskano w tym okresie. 

Okres na jaki zawierana jest 
umowa 

12 miesięcy, lub krótszy  

Składka za ubezpieczenie Przelew na konto wskazane w polisie 

Inne koszty związane z 
zawarciem ubezpieczenia 

Zwyżka za płatność ratalną : +5% dwie raty, +10% trzy raty, +15% cztery raty 

Termin zapłaty składki Przy ubezpieczeniach 12 miesięcznych: 10 dni od początku okresu ubezpieczenia, przy 
ubezpieczeniach krótszych przed początkiem okresu ubezpieczenia.  

Termin odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia 

W każdej chwili na pisemne żądanie ubezpieczonego przy zachowaniu warunków 
określonych w polisie. W przypadku wypłaty odszkodowania zwrot składki nie 
przysługuje. 

Język zawarcia umowy Język polski 

Zgłaszanie szkód 

 
Pisemnie na adres: 
MGZ Gama Sp. z o.o. Lloyd’s Coverholder 
Ul. Reja 8 , 05-82- Piastów 
e-mail: mg@mgzgama.pl 
 

Miejsce forma, termin 
rozpatrzenia i sposób 
powiadomienia o rozpatrzeniu 
reklamacji 

Reklamacje należy składać pisemnie na adres: 
MGZ Gama Sp. z o.o., Lloyd’s Coverholder 
Ul. Reja 8, 05-820 Piastów 
Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni 
od daty zgłoszenia. 
 

Właściwość sądowa w sytuacji 
sporów z umowy ubezpieczenia 

Polski sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub Uposażonego. 
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