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Ubezpieczenie kosztów leczenia konia  

i operacji ratujących 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" polisy, lub jak pokazano poniżej. 

Udział Własny oznacza kwotę pieniężną, którą Państwo musicie zapłacić w przypadku szkody lub szkód 

objętych niniejszym ubezpieczeniem, zanim jakiekolwiek odszkodowanie zostanie wypłacone. 
 

Co jest ubezpieczone 

Z zastrzeżeniem wszystkich warunków ubezpieczenia, do których odnosi się niniejsze rozszerzenie oraz 
dodatkowych warunków poniżej, oraz w zamian za dodatkową składkę określoną w Części Szczegółowej 
niniejsze ubezpieczenie zostaje rozszerzone o 

1. uzasadnione i zwyczajowo przyjęte koszty leczenia, do wysokości, ale nie przekraczając, 10.000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych) na konia w Okresie Ubezpieczenia; i/lub 

2. uzasadnione i zwyczajowe koszty poniesione w związku z operacją kolki, lub operacją ratującą życie. 
Operacja ratująca życie jest zdefiniowana jako nagły zabieg chirurgiczny przeprowadzony w znieczuleniu 
ogólnym w celu ratowania życia ubezpieczonego zwierzęcia, do kwoty nieprzekraczającej 10.000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych) na konia w Okresie Ubezpieczenia; oraz/lub 

3. uzasadnione i zwyczajowo przyjęte opłaty weterynaryjne za medycynę alternatywną i leczenie (na przykład 
osteopatia, fizykoterapia, akupunktura, hydroterapia) do wysokości, ale nie przekraczającej 500 zł (pięćset 
złotych) na konia w Okresie Ubezpieczenia. 

Maksymalne roszczenie z tytułu niniejszego ubezpieczenia wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na 
jednego konia w Okresie Ubezpieczenia. 

 

Udział własny 

W przypadku jakiejkolwiek szkody na podstawie niniejszego rozszerzenia z wypłaty należnego  
odszkodowania potracony zostanie udział własny w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) lub 15% 
zatwierdzonych kosztów (w zależności od tego, która wartość jest większa), za każde odrębne zdarzenie w 
odniesieniu do każdego konia. 
 
Dodatkowo, przed zastosowaniem udziału własnego, nie zwrócimy 50% (pięćdziesiąt procent) kosztów 
tomografii, rezonansu magnetycznego i scyntygrafii..  

 

Co nie jest ubezpieczone 

Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje 

1. Kosztów leczenia, o ile nie było przeprowadzone przez lekarza weterynarii. 

2. Kosztów pobytu konia w klinice. 

3. Transportu konia. 

4. Opłat lub kosztów wykonania badania post mortem. 

5. Eutanazji konia. 

6. Utylizacji zwłok. 

7. Części rachunków za hospitalizację, która odnosi się do kosztów pobytu i boksu. 

8. Opłaty niemedyczne, w tym, ale nie wyłącznie, opłat pocztowych, wypełniania formularzy 
szkodowych i wystawiania zaświadczeń. 

9. Problemów behawioralnych, chyba że lekarz weterynarii stwierdzi i zaświadczy, że zostały 
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one spowodowane bezpośrednim skutkiem wypadku, choroby lub schorzenia, na które 
zwierzę zapadło w Okresie Ubezpieczenia. 

10. Wad wrodzonych. 

11. Wilczych zębów. 

12. Rutynowych kosztów związanych z ciążą i/lub wyźrebieniem. 

13. Skierowania do konsultacji (jako druga opinia), lub skierowania do specjalistycznej kliniki 
lub szpitala, chyba że zostało zalecone przez prowadzącego lekarza weterynarii i raport w tym 
zakresie został nam przedłożony przed skierowaniem, lub w przypadku pilnego skierowania, 
ustne powiadomienie musi być przekazane do Nas lub Państwa Brokera. 

14. Wszelkich roszczeń wynikające z choroby lub schorzenia powstałego w ciągu trzydziestu 
(30) dni od daty rozpoczęcia ubezpieczenia lub w ciągu trzydziestu (30) dni od daty dodania 
konia do ubezpieczenia, do którego odnosi się to Rozszerzenie. 

15. Opłaty za medykamenty i leczenie alternatywne, chyba że zostały przez nas zatwierdzone i 
chyba że poinformowaliśmy lekarza weterynarii na piśmie o naszej zgodzie przed rozpoczęciem 
leczenia. 

  16. Żadnych szkód wynikających z choroby lub schorzenia, które rozpoczęło się przed 
rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia, innych niż te, o których zostaliśmy wyraźnie i dokładnie 
poinformowani, i na które wyraziliśmy pisemną zgodę.   

 

Dodatkowe warunki ubezpieczenia  

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

1. Koszty weterynaryjne, o których mowa powyżej, muszą być bezpośrednim następstwem 
nieszczęśliwego wypadku lub urazu, choroby lub schorzenia, które wystąpiły i ujawniły się po raz 
pierwszy w Okresie ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczony musi niezwłocznie, a w każdym razie przed upływem terminu ważności niniejszego 
ubezpieczenia, powiadomić nas o takim wypadku, urazie, chorobie lub schorzeniu. 

3. Wypłacimy świadczenie jedynie w przypadku, gdy opłaty weterynaryjne uzgodnione przez Państwa 
i Naszych Lekarzy Weterynarii powstały w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszego 
wystąpienia takiego wypadku, urazu, choroby lub schorzenia. 

4. Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć do nas, lub do swojego Brokera, tak szybko jak to jest 
praktycznie możliwe, zaraz po rozpoczęciu leczenia weterynaryjnego: 

a) prawidłowo wypełniony formularz Zgłoszenia Szkody ; oraz 

b) świadectwo , podpisane przez Lekarza Weterynarii, opisujący charakter wypadku, urazu, 
choroby lub schorzenia konia oraz proponowane i/lub wykonane procedury (pokazujący konsultacje, 
leki, przebieg i tym podobne); oraz 

c) kopie wszystkich opłaconych faktur odnoszących się do szkody, zawierających m.in. szczegółowy 
podział kosztów i identyfikację leczonego konia. 
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