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Ubezpieczenia koni  

IPID – dokument o produkcie ubezpieczeniowym   

Produkt: Ubezpieczenie koni od śmierci, kosztów leczenia i operacji ratujących życie 

 

Niniejszy produkt ubezpieczeniowy jest gwarantowany przez Lloyd's Insurance Company S.A. Lloyd's Insurance Company S.A. jest belgijską 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (société anonyme / naamloze vennootschap) z siedzibą w Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 
Bruksela, Belgia i zarejestrowaną w Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen pod numerem 682.594.839 RLE 
(Bruksela). Jest to firma ubezpieczeniowa podlegająca nadzorowi Narodowego Banku Belgii. Numer(y) referencyjny(e) firmy oraz inne szczegóły 
można znaleźć na stronie www.nbb.be. 
Niniejsze ubezpieczenie jest świadczone przez Oneglobal Insurance Broking Limited, działającą pod firmą David Ashby Europe. Spółka założona 
i zarejestrowana na Cyprze pod numerem rejestracyjnym HE403176, której siedziba mieści się pod adresem Spatharikou 5, Mesa Geitonia, 
Limassol 4004, Cypr. Podsumowanie informacji zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym o Produkcie Ubezpieczeniowym nie zawiera 
pełnych warunków ubezpieczenia, które można znaleźć w treści polisy oraz w Części Szczegółowiej. Należy uważnie przeczytać całą dokumentację 

polisy, aby upewnić się, że ochrona ubezpieczeniowa spełnia Państwa potrzeby. 
 
Czym jest ten rodzaj ubezpieczenia? Ubezpieczenie to zapewnia ochronę od ryzyka śmierci konia, kosztów leczenia oraz operacji ratujących 
życie. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie zapewniona tylko dla koni, które nam zadeklarujesz i które zaakceptujemy na piśmie. 
 

Co jest ubezpieczone? 

Wypłacimy Ci uczciwą wartość rynkowa konia do wysokości sumy 
ubezpieczonej podanej w Części Szczegółowej polisy za:  

✓ śmierć konia spowodowaną jakimkolwiek przypadkowym 
uszkodzeniem ciała, chorobą lub schorzeniem, które po raz 
pierwszy ujawni się w okresie ubezpieczenia 

✓ humanitarne zgładzenie konia zgodnie z wytycznymi BEVA 
dotyczącymi eutanazji, po jakimkolwiek przypadkowym 
urazie, chorobie lub schorzeniu, które ujawni się po raz 
pierwszy w okresie ubezpieczenia 

✓ śmierć lub humanitarne zgładzenie konia bezpośrednio 
wynikające z: 

• operacji chirurgicznej przeprowadzonej dla ratowania  
życia konia przez chirurga weterynaryjnego, 

• podania odpowiednio licencjonowanych leków koniowi 
przez lekarza weterynarii w celu leczenia lub zapobiegania 
przypadkowym obrażeniom, chorobie lub schorzeniu. 

✓ kradzież konia. 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

Śmierć lub humanitarne zgładzenie, bezpośrednio 
wynikające z kradzieży konia. 

 

Koszty operacji ratującej życie 

Zapłacimy za koszty operacji ratujących życie i opieki 
pooperacyjnej do limitu operacji ratujących życie określonego 
w Części Szczegółowej polisy za: 

uzasadnione i zwyczajowe koszty zabiegów chirurgicznych 
wykonanych w znieczuleniu ogólnym na koniu przez lekarza 
weterynarii w szkole medycyny weterynaryjnej lub klinice 
chirurgicznej i poświadczone przez lekarza weterynarii, że 
były konieczne wyłącznie w nagłej próbie ratowania życia 
konia.. 

V 

Koszty leczenia 

Zapłacimy do wysokości limitu kosztów weterynaryjnych 
określonego w Części Szczegółowej polisy za: 

uzasadnione i zwyczajowe opłaty weterynaryjne poniesione 
jako bezpośredni skutek przypadkowego urazu, choroby lub 
schorzenia ujawniającego się po raz pierwszy w okresie 
ubezpieczenia. 

 

 

 
 

 

 

 Co nie jest ubezpieczone? 

Ubezpieczyciel nie zapłaci za jakiekolwiek straty spowodowane lub 
przyczynione przez jedną lub więcej z poniższych okoliczności: 

• niezapewnienie właściwej opieki przez ciebie lub inne osoby, 
które opiekują się, lub sprawują kontrolę nad koniem, 

• umyślne lub złośliwe zranienie lub celowe działanie lub 
zaniechanie z Twojej strony lub innych osób, które opiekują 
się lub sprawują kontrolę nad koniem, 

• ptasia grypa, Covid-19, SARS-CoV-2 lub jakakolwiek ich 
zmutowana odmiana, 

• Niedokrwistość zakaźna koni, chyba że dostarczysz nam 
pisemne zaświadczenie od lekarza weterynarii, że koń ma 
aktualny negatywny wynik testu Cogginsa, wykonanego w 
okresie maksymalnie do 30 dni przed rozpoczęciem 
ubezpieczenia. 

 śmierć, celowy ubój lub humanitarne zgładzenie w wyniku 
choroby, jeżeli koń podlega nakazowi kwarantanny lub 
ograniczenia wydanemu przez rząd, władze publiczne lub lokalne 
w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia ogniska 
tej choroby. 

śmierć lub humanitarne zgładzenie  

• zaistniałe poza granicami geograficznymi podanymi w Części 
szczegółowej polisy, 

• jeżeli koń jest wykorzystywany do celów innych niż określone 
w Części Szczegółowej polisy, 

• zaistniałe po okresie Ubezpieczenia. 

celowy ubój konia z przyczyn ekonomicznych 

niewyjaśnione zniknięcie, ucieczka lub dobrowolne rozstanie się 
z posiadaniem lub tytułem prawnym do konia w wyniku 
nakłonienia ciebie lub innych osób, które sprawują opiekę lub 
kontrolę nad koniem, do oszustwa, podstępu lub podobnych 
fałszywych pretekstów. 













Nie wypłacimy odszkodowania za utratę zarodka lub płodu 
ubezpieczonej klaczy ani za kradzież któregokolwiek z jej źrebiąt. 

 

Koszty operacji ratującej życie   

Nie zapłacimy kosztów leczenia za: 

• konia poniżej 6 miesiąca życia i powyżej 15 roku życia w 
momencie rozpoczęcia ubezpieczenia, 

• schorzeń medycznych istniejących, zdiagnozowanych lub 
leczonych przed rozpoczęciem ubezpieczenia,  

• badania, zabiegi medyczne lub lekarstwa, chyba że zostały 
podane w połączeniu z zabiegami chirurgicznymi, z powodu 
których zgłaszane jest roszczenie,  

• dobrowolne zabiegi chirurgiczne, w tym, lecz nie wyłącznie, 
kastracja, zabieg Caslicka, usuwanie czipów czy zabiegi 
chirurgii kosmetycznej,  

• pośmiertne procedury chirurgiczne, opłaty lub koszty 
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poniesione w związku z zabiegiem chirurgicznym. 

 Czy są jakieś ograniczenia ochrony? 

! Nie wolno ci humanitarnie zgładzić konia bez naszej zgody, chyba że twój lekarz weterynarii może potwierdzić na piśmie, że takie zgładzenie 
jest zgodne z Wytycznymi BEVA dotyczącymi eutanazji, i tylko w nagłych wypadkach po przypadkowym urazie, chorobie lub schorzeniu. 

! W przypadkach nie nagłych wyrazimy zgodę na humanitarne zgładzenie konia tylko wtedy, gdy nasz lekarz weterynarii potwierdzi na piśmie, 
że takie zgladzenie jest zgodne z Wytycznymi BEVA dotyczącymi eutanazji.. 

! Zapłacimy tylko za śmierć lub humanitarne zgładzenie konia: 

• wynikające z operacji chirurgicznej ratującej życie przeprowadzonej przez lekarza weterynarii, który zaświadczy, że taka operacja 
była konieczna wyłącznie z powodu przypadkowego urazu, choroby lub schorzenia w nagłej próbie ratowania życia konia, 

• wynikające z operacji chirurgicznej nie ratującej życia przeprowadzonej przez lekarza weterynarii, o której zostaliśmy 
poinformowani tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 14 (czternaście) dni przed operacją, a ty zapłaciłeś dodatkową składkę, 

• wynikające z zastosowania leków, które według zaświadczenia lekarza weterynarii były konieczne z powodu przypadkowego 
urazu, choroby lub schorzenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia 

• które wystąpią w okresie ubezpieczenia, lub w przypadku polis rocznych w ciągu 90 dni po wygaśnięciu okresu ubezpieczenia, 
pod warunkiem, że w okresie ubezpieczenia zawiadomiłeś nas lub swojego brokera o wypadku, urazie, chorobie lub schorzeniu 
prowadzącym do śmierci lub humanitarnego zgładzenia konia. 

! 
 
! 

Jeśli koń ma zostać wykastrowany, a twoja polisa jest oparta na uzgodnionej wartości, postanowienie o uzgodnionej wartości automatycznie 
przestanie obowiązywać w momencie rozpoczęcia operacji. W takim przypadku nasza odpowiedzialność będzie odpowiadać uczciwej 
wartości rynkowej konia, chyba że zostaliśmy poinformowani o operacji z wyprzedzeniem i zgodziliśmy się na inne rozwiązanie. 

W odniesieniu do kosztów operacji ratujących życie, zapłacimy jedynie za zabiegi chirurgiczne przeprowadzone przez lekarza weterynarii w 
szkole medycyny weterynaryjnej lub klinice chirurgicznej. 

 
Gdzie jest zapewniona ochrona? 

✓ Terytorium geograficzne na którym obowiązuje ochrona jest podane w Części Szczegółowej polisy. 

 
Jakie są obowiązki Ubezpieczonego? 

 Musisz udzielić pełnych i dokładnych odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ubezpieczeniem na początku ubezpieczenia lub podczas 
wprowadzania do niego zmian. Musisz powiadomić nas lub swojego brokera o wszelkich zmianach w podanych przez Ciebie informacjach, 
które nastąpią przed, lub w trakcie okresu ubezpieczenia. 

Musisz zapłacić nam pełną kwotę składki w terminie(-ach) określonym na fakturze. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy anulować Twoją polisę. 

Przez cały okres ubezpieczenia musisz podejmować wszelkie rozsądne kroki, by zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i ogólny dobrostan 
konia i zapewnić, że wszyscy, którzy sprawują opiekę lub kontrolę nad koniem, zrobią to samo. Obejmuje to organizowanie badań 
kontrolnych przez lekarza weterynarii co najmniej raz w roku, odpowiednie szczepienia, kontrolę pasożytów i opiekę podkuwacza. 

Musisz dostarczyć nam lub swojemu brokerowi Świadectwo Weterynaryjne, lub jeśli jest to dozwolone przez nas, Deklarację Zdrowia, oraz 
inne dokumenty wymagane przez nas jako dowód zdrowia konia. Jednakże, dostarczenie takich dokumentów nie zmienia twojego 
obowiązku do odpowiedniej opieki nad koniem. 

Powinieneś regularnie sprawdzać sumę ubezpieczenia pokazaną w planie, aby upewnić się, że dokładnie odzwierciedla ona uczciwą 
wartość rynkową konia.  

W przypadku jakiegokolwiek przypadkowego urazu, choroby lub schorzenia, musisz na własny koszt wyznaczyć wykwalifikowanego lekarza 
weterynarii, który zajmie się koniem tak szybko, jak to praktycznie możliwe. Musisz również poinformować nas lub swojego brokera o kontuzji 
lub chorobie tak szybko, jak to praktycznie możliwe i przewieźć konia do kliniki, jeśli tak ci doradzimy. 

Jeśli koń padł lub został humanitarnie zgładzony, musisz zlecić niezależnemu lekarzowi weterynarii przeprowadzenie sekcji zwłok i pozwolić 
nam na jej przeprowadzenie, jeśli się na to zdecydujemy. 

Przed datą rozpoczęcia tego ubezpieczenia nie może mieć miejsca kradzież lub próba kradzieży twojego mienia końskiego, ani zagrożenie 
dla ciebie lub twojego mienia końskiego, bez względu na to, czy jest ono ubezpieczone, ubezpieczone gdzie indziej czy nieubezpieczone.  
W przypadku kradzieży, musisz jak najszybciej poinformować nas lub swojego brokera oraz zgłosić kradzież lokalnej policji. 

 

 

 
Kiedy I jak zapłacić składkę ubezpieczeniową? 

 My lub twój broker poinformuje o szczegółach dotyczących terminu płatności i sposobu zapłaty. 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 Twoje ubezpieczenie zacznie się I skończy zgodnie z datami I godzinami wyznaczonymi w Części Szczegółowej polisy. 

 
Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia? 

 Jeśli chcesz zrezygnować z ubezpieczenia, skontaktuj się z nami lub ze swoim brokerem.  Z ubezpieczenia można zrezygnować w ciągu 14 
dni od późniejszej z następujących dat: daty zawarcia umowy lub daty otrzymania polisy.  Zwrócimy Ci pełną kwotę zapłaconej składki, o ile 
nie zgłosiłeś roszczenia z tytułu ubezpieczenia. W przypadku niektórych rodzajów ubezpieczeń krótkoterminowych nie zwracamy składki.   

Po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy możemy zwrócić Ci zapłaconą składkę, z zastrzeżeniem potrącenia jej za czas, przez 
który byłeś objęty ochroną ubezpieczeniową, chyba że zgłosisz roszczenie dotyczące ubezpieczenia. 

 

Aby przedyskutować wszelkie sprawy dot. tego produktu prosimy skontaktować się z MGZ Gama Sp. z o.o. 
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Tel: +48 22 723 32 97 , Email:  mg@mgzgama.pl , lub listownie na adres :   

MGZ Gama Sp. z o.o.,  ul. Reja 8, 05-820 Piastów, Polska 

 

mailto:mg@mgzgama.pl

