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Klauzula wartości uzgodnionej 
(uzupełnienie do polisy Ubezpieczenia konia od śmierci) 

Definicje 

Gdziekolwiek słowa pojawiają się pogrubioną czcionką (poza nagłówkami), będą one miały znaczenie przedstawione 
w sekcji "Definicje" polisy ubezpieczeniowej, lub jak pokazano poniżej. 
 
Uzgodniona Wartość oznacza wartość ubezpieczoną konia określoną w Części Szczegółowej pod warunkiem, że:  
 

1. zaakceptowaliśmy na piśmie wycenę konia; lub 
2. zaakceptowaliśmy na piśmie wycenę konia bez wymogu pisemnej wyceny; lub 
3. zaakceptowaliśmy na piśmie cenę kupna konia, kupionego na aukcji publicznej jako wartość konia zamiast 

wyceny. 
 

Co jest ubezpieczone 

Z zastrzeżeniem wszystkich zasad i warunków ubezpieczenia, do którego odnosi się niniejsze uzupełnienie i z 
zastrzeżeniem dodatkowych ważnych warunków poniżej, uczciwa wartość rynkowa konia będzie uważana za 
uzgodnioną wartość. 

Zmiany w uczciwej wartości rynkowej 

Jeżeli, w jakimkolwiek czasie w okresie ubezpieczenia, do którego odnosi się niniejsze ubezpieczenie, koń jest: 
 

a) wystawiony, ale nie sprzedany na aukcji publicznej, niniejsze ubezpieczenie automatycznie przestanie 
obowiązywać w stosunku do konia natychmiast po opuszczeniu przez niego ringu, a jeśli nastąpi objęta 
ubezpieczeniem utrata konia, wypłacimy Państwu odszkodowanie w odniesieniu do uczciwej wartości 
rynkowej Państwa udziału w koniu, jak określono w Części Szczegółowej, od momentu szkody, do wysokości, 
ale nie przekraczając sumy ubezpieczenia określonej w Części Szczegółowej; lub 

b) sprzedany na aukcji publicznej, ale sprzedaż została następnie unieważniona lub odwołana, niniejsza  klauzula 
automatycznie przestanie mieć zastosowanie do konia natychmiast po opadnięciu młotka skutkującego tą 
sprzedażą i jeżeli nastąpi ubezpieczona utrata konia, wypłacimy Państwu odszkodowanie w odniesieniu do 
uczciwej wartości rynkowej Państwa udziału w koniu, określonej w Części Szczegółowej, do wysokości, 
ale nie przekraczając sumy ubezpieczenia określonej w Części Szczegółowej; lub 

c) poddany wycenie 
i. w imieniu Państwa i/lub pożyczkodawcy finansowego, a wyceniona wartość Państwa udziału w koniu 

jest niższa niż suma ubezpieczenia określona w Części Szczegółowej, wówczas od daty wyceny suma 
ubezpieczenia zostanie automatycznie zredukowana do najniższej kwoty, na jaką wyceniony został 
Państwa udział w koniu; lub 

ii. przez nas lub w naszym imieniu, a wyceniona wartość Państwa udziału w koniu, jest niższa niż suma 
ubezpieczenia określona w Części Szczegółowej, wówczas od daty wysłania pisemnego 
zawiadomienia o wyniku tej wyceny na Państwa ostatni znany adres, suma ubezpieczenia zostanie 
automatycznie zredukowana do najniższej kwoty, na jaką wyceniono Państwa udział w koniu. 

d) zostanie wykastrowany, niniejsze rozszerzenie automatycznie przestanie obowiązywać ze skutkiem 
natychmiastowym, a nasza odpowiedzialność powróci do wartości rynkowej, ale nie przekraczając sumy 
ubezpieczenia określonej w Części Szczegółowej.  

 
W przypadku a) lub c) powyżej, możecie Państwo być uprawnieni do proporcjonalnego zwrotu składki od kwoty, o 
którą suma ubezpieczenia została zmniejszona, obliczoną w stosunku dziennym od dnia: 

i. aukcji publicznej, w odniesieniu do a) powyżej 
ii. wyceny, w odniesieniu do pkt c) powyżej. 

 
W przypadku b) lub d) powyżej, będziecie Państwo uprawnieni do zwrotu składki stanowiącej różnicę pomiędzy 
wysokością składki, którą pobieraliśmy za ubezpieczonego konia według uzgodnionej wartości, a składką, którą 
pobieralibyśmy za ubezpieczonego konia w przypadku zaspokojenia roszczenia z tytułu utraty konia, liczoną 
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proporcjonalnie za każdy dzień od daty 
iii. odstąpienia lub unieważnienia sprzedaży w odniesieniu do b) powyżej 
iv. kastracji w odniesieniu do d) powyżej 

 

Dodatkowe ważne warunki 

Jeśli naruszycie Państwo którykolwiek z poniższych ważnych warunków, może to spowodować, że Państwa 
roszczenie stanie się nieważne lub zmniejszy się kwota do zapłaty, lub możemy potraktować niniejsze uzupełnienie 
tak, jakby nigdy nie istniało w odniesieniu do tego konia. 

Ubezpieczony musi, tak szybko jak to praktycznie możliwe, powiadomić nas lub swojego brokera w przypadku: 

1. jakiejkolwiek zmiany okoliczności, które były podstawą zaakceptowanej przez nas wyceny lub ceny kupna, na 
przykład okoliczności, które przestały istnieć; lub 

2. jakiejkolwiek zmiany w użytkowaniu konia, gdzie zmienione użytkowanie nie jest określone w Części Szczegółowej 
w odniesieniu do konia; lub 

3. że klacz wymieniona w Części Szczegółowej, dla której suma ubezpieczenia jest oparta na tym, że klacz jest 
źrebna, przestanie być źrebna. 
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