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Rozszerzenie ubezpieczenia 
o Trwałą Utratę Wartości Użytkowej z powodu wypadku z widocznym 
zewnętrznym urazem  

 

Niniejsze Rozszerzenie podlega warunkom i wyłączeniem Polisy, do której zostało dołączone . 

 

Co jest ubezpieczone 

Jeżeli  w Okresie Ubezpieczenia, ustalonym w Polisie, ubezpieczony Koń w zgodnej opinii  dwóch lekarzy weterynarii 
reprezentujących Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela, zostanie uznany za trwale niezdolnego do wypełniania sposobu 
użytkowania, jaki został określony w Polisie, w wyniku wypadku z widocznym zewnętrznym urazem, i stan Konia 
uzasadnia jego zgładzenie z przyczyn ekonomicznych, Ubezpieczyciel, na podstawie Niniejszej Polisy, wypłaci 
Ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości nie przekraczającej  75% uczciwej wartości rynkowej, albo limitu wartości 
określonej w Części Szczegółowej Polisy, w zależności od tego, która z tych wartość okaże się mniejsza.  

Ubezpieczyciel zastrzega prawo, jeśli  tak zdecyduje, do przejęcia bezwarunkowego prawa własności Konia i 
wszystkich dotyczących go dokumentów. Jeśli Ubezpieczyciel nie skorzysta z prawa przejęcia Konia na własność, do 
Wniosku o Odszkodowanie musi być dołączony weterynaryjny protokół uboju, jako niezbędny warunek wypłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania z Niniejszej Polisy.   

 

Co nie  jest ubezpieczone w związku z Niniejszym Rozszerzeniem 

1. Niniejsza Polisa  nie pokrywa szkody dotyczącej : 

a) oszpecenia Konia; 

b) niezdolności Konia do rozrodu; 

c) wykluczenia Konia z udziału w pokazach i konkursach, na podstawie regulaminów tych imprez; 

d) braku umiejętności lub zdolności lub problemów behawioralnych; 

e) szkody bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej uszkodzenia ścięgien, wiązadeł lub mięśni, jeżeli 
konkretna szkoda nie jest wynikiem urazu, który jednocześnie spowodował  otwartą ranę dotkniętego 
ścięgna, wiązadła czy mięśnia.   

f) żadnych  szkód natury zwyrodnieniowej .  

 

Warunki dotyczące tego Rozszerzenia 

 

1 Warunkiem niezbędnym do uznania przez Ubezpieczyciela szkody z Niniejszego Rozszerzenia jest to , że trwała 
utrata wartości użytkowej jest wynikiem zewnętrznego, widocznego i nagłego wypadku, który zaistniał po raz 
pierwszy i został zaobserwowany w Okresie Ubezpieczenia oraz to, że pisemne powiadomienie o takim 
zewnętrznym, widocznym i nagłym wypadku zostało przekazane Ubezpieczycielowi tak szybko, jak to jest 
praktycznie możliwe, a w każdym przypadku przed wygaśnięciem Niniejszej Polisy . 

2 Po otrzymaniu powiadomienia, o którym jest mowa w punkcie 1 powyżej, jeżeli  zewnętrzny, widoczny i nagły 
wypadek nie spowodował całkowitej i trwałej utraty wartości użytkowej, a objawiła się on po upływie Okresu 
Ubezpieczenia , Ubezpieczyciel uzna szkodę z Niniejszego Rozszerzenia jeżeli trwała utrata wartości użytkowej 
zostanie stwierdzona w zgodnej opinii lekarza weterynarii wyznaczonego przez Ubezpieczonego i lekarza 
weterynarii wyznaczonego przez Ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty 
wypadku, który spowodował zewnętrzny i widoczny uraz.  
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3 Po otrzymaniu powiadomienia, o którym jest mowa w punkcie 1 powyżej, Ubezpieczyciel będzie miał prawo 
zabrania konia w celu przeprowadzenia badań i/lub leczenia przez wybranego przez siebie lekarza weterynarii.  

4 W przypadku jeśli Ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie na podstawie Niniejszego 
Rozszerzenia, a Ubezpieczony zdecyduje zatrzymać Konia dla celów osobistej przyjemności przy wycofaniu go 
z jakiegokolwiek użytku sportowego, wtedy w miejsce odszkodowania należnego na podstawie tego 
Rozszerzenia Ubezpieczyciel wypłaci 60 (sześćdziesiąt) % uczciwej wartości rynkowej, albo limitu wartości 
określonej w Części Szczegółowej Polisy, w zależności od tego, która z tych wartość okaże się mniejsza. Wraz 
z wyplata takiego odszkodowania odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia tego Konia ustaje 
całkowicie.   

W przypadku jeśli Ubezpieczony zdecyduje o zatrzymaniu konia dla celów osobistej przyjemności i po 
potwierdzeniu zgody na przyjęcie odszkodowania z tytułu niniejszego Rozszerzenia, a przed jego wypłatą, 
Ubezpieczony na własny koszt spowoduje oznakowania Konia piętnem ciekłego azotu jako konia bez wartości 
użytkowej, oraz dostarczy do Ubezpieczyciela odpowiednie zaświadczenie , że oznakowanie zostało wykonane.  

 

Wszystkie inne warunki i uzgodnienia  Niniejszej Polisy pozostają bez zmian. 


