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UBEZPIECZYCIEL  UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY 

Ubezpieczycielem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie. 

 Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rzecz: 
1) przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, która prowadzi 

ewidencję mienia; 
2) osoby nieprowadzącej ewidencji, o której mowa powyżej, pod 

warunkiem sporządzenia, przy zawarciu Umowy, wykazu 
ubezpieczanych zwierząt; 

3) osoby trzeciej (Ubezpieczonego), na cudzy rachunek – pod 
warunkiem, że Ubezpieczonym jest producent rolny. 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU – § 5 

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w Umowie ubezpieczenia gatunki zwierząt gospodarskich:  
▪ bydło 
▪ świnie 
▪ owce 

▪ kozy 
▪ konie 
▪ drób 

Do ubezpieczenia muszą zostać zgłoszone wszystkie posiadane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zwierzęta tego samego gatunku znajdujące 
się w miejscu określonym w Umowie ubezpieczenia. Zwierzęta są objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w budynkach inwentarskich, na placach, wybiegach i pastwiskach znajdujących się miejscu wskazanym w Umowie ubezpieczenia.  

ZAKRES UBEZPIECZENIA – § 6 i 7 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w Umowie zdarzenia.  
2. Zwierzęta określone w Umowie są ubezpieczone od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: 

1) huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę;  
2) oraz w wyniku uboju z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa w pkt 1). 

3. Ubezpieczone zwierzęta objęte są także ochroną od szkód powstałych bezpośrednio wskutek:  
1) akcji ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność;  
2) zanieczyszczenia lub skażenia bezpośrednio spowodowanego zdarzeniami objętymi Umową ubezpieczenia. 2.  

4. W granicach sumy ubezpieczenia zwierząt zagrożonych szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu koszty zabezpieczenia 
ubezpieczonych zwierząt przed szkodami poniesionymi po wystąpieniu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 

5. Za opłatą dodatkowej składki, do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerza się o Klauzulę szczególną nr 1. Jest to 
odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonych zwierzętach gospodarskich będące następstwem ognia, eksplozji, porażenia prądem, dymu i sadzy, 
huku ponaddźwiękowego, naporu śniegu i lodu, silnego wiatru, tąpnięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku przedmiotów, upadku statku 
powietrznego, wandalizmu, uboju z konieczności w wyniku ryzyk wymienionych w niniejszej klauzuli.. 

WYŁĄCZENIA – § 8 

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych:  
1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność; 
2) albo pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak w przypadku, gdy szkoda wynika z rażącego niedbalstwa, 

odszkodowanie należy się, jeżeli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Za osoby, za które 
Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, uważa się osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie 
umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub agencyjnej, oraz wspólników osobowej spółki handlowej lub członków organów kapitałowej spółki 
handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych; 

3) w zwierzętach skonfiskowanych, zajętych lub zarekwirowanych przez prawomocne władze;  
4) w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, 

strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi oraz aktami terroryzmu i sabotażu;  
5) wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektroma-

gnetycznego. 
2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:  

1) szkody:  
a) w zwierzętach podczas ich rozładunku lub załadunku,  
b) polegające na utracie wartości hodowlanej zwierząt niezwiązanej z ubezpieczeniem,  
c) polegające na konieczności zmiany typu użytkowego zwierząt,  
d) których rozmiar wraz z kosztami usunięcia pozostałości nie przekracza 500 zł;  

2) koszty leczenia zwierząt;  
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3) koszty zabiegów profilaktycznych. 
Pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności określona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Zwierząt Gospodarskich. 

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/ROZWIĄZANIE UMOWY – § 12, 13, 27, 28, i 29. 

1. Za początek okresu ubezpieczenia  uważa się dzień po wystawieniu umowy ubezpieczenia.  
2. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok. 
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w Umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, 

że składka lub jej pierwsza rata została zapłacona w dniu zawarcia Umowy lub najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, chyba że 
został wyznaczony inny termin zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2–5 OWU.  

4. Jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń 
może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. W przypadku braku 
wypowiedzenia Umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia. 

5. Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku opłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej 
zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. 
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

7. W razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia w sytuacjach określonych w niniejszych OWU albo w przepisach 
Kodeksu cywilnego, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 OWU.  

8. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 2, nie należy się w przypadku wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej. Za wykorzystanie ochrony 
ubezpieczeniowej uważa się wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego wyczerpującego sumę ubezpieczenia.  

ZGŁASZANIE SZKÓD I ODWOŁAŃ / ZAPIS DOTYCZĄCY REKLAMACJI – § 14, 15 i 16 

1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego należy:  
1) natychmiastowe wezwanie lekarza weterynarii, o ile zachodzi konieczność zarządzenia uboju z konieczności;  
2) niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości, zawiadomienie o tym 

Ubezpieczyciela;  
3) niezwłoczne powiadomienie miejscowej jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa i uzyskanie pisemnego 

potwierdzenia tego faktu;  
4) użycie wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych zwierząt przed szkodą;  
5) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu 

zabezpieczenia mienia i zwierząt pozostałych po szkodzie lub jej zmniejszenia. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli 
nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie; 

6) wypełnienie wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty 
przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody oraz dostarczenie:  
a) opinii lekarza weterynarii, w której stwierdza potrzebę przeprowadzenia uboju z konieczności,  
b) rachunku wydanego przez jednostkę uprawnioną do skupu, za zakupione od poszkodowanego zwierzę lub za jego tuszę,  
c) zaświadczenia potwierdzającego odbiór padliny przez podmiot do tego uprawniony w przypadku braku możliwości sprzedaży zwierzęcia lub 

jego tuszy;  
7) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru;  
8) umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich 

wyjaśnień oraz przedstawienie niezbędnych dowodów, w szczególności udostępnienie pełnej dokumentacji księgowej;  
9) stosowanie się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw.  

2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1, a miało to wpływ 
na rozmiar szkody bądź możliwość ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub rozmiarów szkody, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty 
odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy – w zakresie, w którym uchybienie miało wpływ na rozmiar szkody bądź możliwość ustalenia okoliczności 
wypadku ubezpieczeniowego lub rozmiarów szkody. 

Zasady rozpatrywania reklamacji 
1. Będący osobą fizyczną Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia do otrzymania odszkodowania lub 

świadczenia („Klient”) może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, w tym skargi i zażalenia 
(„reklamacje”). Reklamacje mogą być składane również przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawcę gwarancji 
ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczających lub ubezpieczonych, w tym będących osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości 
prawnej. 

2. Reklamacje mogą być składane: 
1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Generali, ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa lub jednostce obsługującej klientów, albo przesyłane 

przesyłką pocztową, 
2) ustnie – telefonicznie pod numerem +48 913 913 913 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Klienta. 
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4. Generali rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 
terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenia odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Generali poinformuje Klienta, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, 
okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację 
może być dostarczona pocztą elektroniczną. 

6. Spór między Klientem a Generali może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami 
a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl). 

7. Skargi i zażalenia składane przez inne podmioty, niż wymienione w ust. 1 powyżej lub w innej formie, niż określona w ust. 2 powyżej, dotyczące działania 
lub zaniechania Generali związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w 
ust. 3 powyżej. Skargi i zażalenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Generali, 
najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. Generali informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia 
skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą. Do skarg i zażaleń składanych zgodnie z niniejszym ustępem 
nie mają zastosowania postanowienia ust.4-6 powyżej. 

8. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Generali do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru 
Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku 
finansowego. 

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach 
konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów 
sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę 
w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.pl. 

10. Podmioty określone w ust. 1, mogą składać zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych, agentów 
ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu 
ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), 
w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, w sposób ustalony przez te podmioty rynku finansowego. 

11. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA – § 22, 23, 24, 25 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel 
informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności 
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania (świadczenia).  

2. Uprawniony z Umowy ubezpieczenia obowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.  
3. Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę 

odszkodowania, sporządzone na własny koszt. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków, dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń 
dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, albo zawartej z nim ugody, 
bądź prawomocnego orzeczenia sądu.  

5. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym zakresem ubezpieczenia. 

SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA – § 10 i 11 

1. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, chyba że strony ustaliły odrębny, 
niższy limit odpowiedzialności.  

2. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający.  
3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej przewidywanej wartości rynkowej ubezpieczonych zwierząt na danym terenie w okresie 

ubezpieczenia.  
4. Sumy ubezpieczenia określa się oddzielnie dla poszczególnych gatunków zwierząt, musi ona uwzględniać wiek, stan umięśnienia, jak również 

obowiązujące normy oceny rzeźnej, hodowlanej, użytkowej.  
5. Sumę ubezpieczenia ustala się:  

1) dla zwierząt zarodowych, hodowlanych, przeznaczonych do odnowy stada – indywidualnie;  
2) dla młodego bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz przeznaczonych na opas (tucz) – jednakową dla wszystkich ubezpieczonych w stadzie zwierząt, 

na podstawie przewidywanej maksymalnej wagi i ceny jednostkowej żywca;  
3) dla koni – indywidualnie lub jednakową dla wszystkich ubezpieczonych w stadzie;  
4) dla pozostałych zwierząt – jednakową dla wszystkich ubezpieczonych w stadzie.  

http://www.rf.gov.pl/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
mailto:centrumklienta@generali.pl


  

  

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
 

22/04  str. 4/4 
 

 
 

6. Cenę jednostkową żywca zwierząt gospodarskich podaje Ubezpieczający; nie powinna być ona jednak wyższa od cen skupu obowiązujących na danym 
terenie w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia.  

7. W odniesieniu do osób prowadzących ewidencję księgową, suma ubezpieczenia może odpowiadać również wartości odpowiadającej cenie ich zakupu 
lub kosztom wytworzenia. 

8. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, po dokonaniu oceny ryzyka.  
9. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanych zwierząt, środkami ich zabezpieczenia, zgłoszonymi szkodami lub innymi ważnymi 

czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, Ubezpieczyciel może odmiennie niż w taryfie określić składkę ubezpieczeniową.  
10. Składka jest płatna jednorazowo w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona 

na raty.  Termin płatności może zostać rozłożony na 2 lub 4 raty.  
11. Obowiązek zapłaty składki ciąży na Ubezpieczającym. Dopłaty do składki dokonywane ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mają charakter niezależny w stosunku do składki opłacanej przez Ubezpieczającego i nie mają 
wpływu na udzielaną ochronę ubezpieczeniową, a także nie mogą rodzić żadnych roszczeń po stronie Ubezpieczającego. 

REGULACJE PODATKOWE 

Świadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

DEFINICJE - ZAŁĄCZNIK NR 1  

Wybrane definicje: 
1) budynki inwentarskie – obiekty budowlane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz 
zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące całość techniczną i użytkową; 

2) powódź – szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenu wskutek 
deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub podgórskich; Produkty pochodzenia zwierzęcego – produkty 
pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt oraz produkty pozyskane z takich produktów, przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także żywe zwierzęta 
przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi; 

3) piorun – szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia; 
4) ubój z konieczności – szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego przez lekarza weterynarii dokonanego w następstwie huraganu, 

powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny. 

Bank w niniejszej ofercie pełni rolę Pośrednika Generali T.U. S.A. 

Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
w czerwcu 2014 r. i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech produktu. Niniejszy dokument ma jedynie charakter 
informacyjny i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana w oparciu o postanowienia Umowy ubezpieczenia oraz treść Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Zwierząt Gospodarskich (OWU) oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z późn. zm.) oraz ewentualnych klauzul dodatkowych. Zakres i warunki udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wynikają z postanowień tych dokumentów. Decyzję o zawarciu Umowy ubezpieczenia podejmij 
po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w 
niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z usług profesjonalnego doradcy w tym zakresie przed podpisaniem Umowy 
ubezpieczenia. 
Wierzytelności ubezpieczonego klienta banku lub innej osoby uprawnionej z Umowy ubezpieczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń wynikające z zawarcia tej Umowy nie są 
objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 


