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Operacje ratujące życie 
Rozszerzenie do polisy na życie 

Definicje 

Wszędzie tam, gdzie słowa pojawiają się pogrubioną czcionką (poza nagłówkami), będą one miały 
znaczenie przedstawione w sekcji "Definicje" ubezpieczenia lub jak pokazano poniżej.  
 
Udział własny oznacza kwotę pieniężną, którą muszą Państwo zapłacić w przypadku szkody lub szkód 
objętych niniejszym ubezpieczeniem, zanim zostanie wypłacone jakiekolwiek roszczenie. 
 

Co jest ubezpieczone 

Z zastrzeżeniem wszystkich warunków ubezpieczenia, do którego odnosi się niniejsze rozszerzenie, oraz 
dodatkowych istotnych warunków podanych poniżej, a także w zamian za dodatkową składkę określoną w 
Części Szczegółowej, niniejsze ubezpieczenie zostaje rozszerzone na pokrycie uzasadnionych i 
zwyczajowych wydatków na pokrycie kosztów: 
 

1. zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych na Koniu przez Lekarza Weterynarii w klinice 
weterynaryjnej, w znieczuleniu ogólnym, i potwierdzonych przez Lekarza Weterynarii, że były 
konieczne wyłącznie w nagłej próbie ratowania życia Konia, 

2. opieki pooperacyjnej w czasie pobytu Konia w zakładzie weterynaryjnym, w którym przeprowadzono 
zabieg chirurgiczny. Zwrot kosztów opieki pooperacyjnej jest ograniczony do wysokości: 

a) pięćdziesięciu procent (50%) kosztów zabiegu chirurgicznego ratującego życie, w okresie 
b) piętnastu dni (15) od czasu pierwszego zabiegu chirurgicznego po zdiagnozowaniu choroby, 
 
ale nie więcej niż za punkt 1 i 2 łącznie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) na Konia w Okresie 
ubezpieczenia. 

 

Udział własny 

W przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu niniejszego rozszerzenia, z należnego odszkodowania 
potrącony zostanie Udział Własny w wysokości 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) lub 15% zatwierdzonych 
kosztów (w zależności od tego, która kwota jest wyższa) za każdą odrębną szkodę w odniesieniu do 
każdego Konia. 

Dodatkowo, przed zastosowaniem wyżej wymienionej Udziału Własnego, nie zwrócimy 50% (pięćdziesiąt 
procent) fakturowanych kosztów rezonansu magnetycznego, tomografii i scyntygrafii.  

 
 

Co nie jest ubezpieczone 

Niniejsze rozszerzenie nie zapewnia ochrony w przypadku: 

1. Koni poniżej szóstego (6) miesiąca życia i powyżej piętnastego (15) roku życia w dniu rozpoczęcia 
niniejszego ubezpieczenia 

2.  Zabiegów chirurgicznych, chyba że są wykonywane przez Lekarza Weterynarii w klinice 
weterynaryjnej; 

3. Stanów chorobowych istniejących, zdiagnozowanych, lub leczonych przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozszerzenia; 

4. Wszelkich badań, terapii, lub lekarstw, chyba że zostały przeprowadzone lub podane w związku z 
zabiegami chirurgicznymi w nagłej próbie ratowania życia Konia; 

5. Procedur chirurgicznych, które nie są wykonywane w znieczuleniu ogólnym; 
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6.      Wszelkich dobrowolnych zabiegów chirurgicznych, w tym, lecz nie wyłącznie, kastracji, operacji 
Caslick’a, artroskopii, chirurgii kosmetycznej.  

 

7. Czynności chirurgicznych  w związku z badaniem post mortem, opłat lub kosztów poniesionych w 
związku z tym badaniem. 

8.    Koszty przewozu konia nie są zwracane. 

 

Dodatkowe ważne warunki 

1. Jeżeli naruszycie Państwo którykolwiek z poniższych istotnych warunków, może to 
spowodować unieważnienie roszczenia lub zmniejszenie kwoty do zapłaty, albo też możemy 
potraktować niniejsze rozszerzenie tak, jakby nigdy nie istniało w odniesieniu do danego Konia. 

2. Musicie Państwo dostarczyć nam, a my musimy zaakceptować dokumentację zdrowotną 
wymaganą przez nas w momencie rozpoczęcia ubezpieczenia, do którego odnosi się niniejsze 
rozszerzenie.  

3.  Macie Państwo obowiązek dostarczyć nam, tak szybko jak to jest możliwe po przeprowadzeniu 
operacji:  

a. Świadectwo, podpisane przez operującego Lekarza Weterynarii, opisujące stan Konia 
przed operacją, wykonane zabiegi chirurgiczne ,i stan po operacji,  
b. Kopie wszystkich faktur, w odniesieniu do szkody, do której zgłaszane jest roszczenie, z 
uwzględnieniem szczegółowego podziału kosztów i identyfikacji operowanego Konia. 
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