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Ubezpieczenie koni 
ubezpieczenie OC posiadacza koni 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A.  

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia  
Generali Konie 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Generali Konie (zwanych dalej „OWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i dostępnych na stronie 
www.generaliagro.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia (polisa). 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie koni, ubezpieczenie OC posiadacza koni to dobrowolne ubezpieczenia majątkowe i osobowe (dział II, grupa 9 i 13, 
zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).  

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
UBEZPIECZENIE KONI 
Przedmiotem ubezpieczenia jest spełniający warunki 
określone w OWU (wiek, sposób użytkowania) koń, 
do którego ubezpieczony posiada tytuł prawny. 
Ubezpieczenie w wariancie Basic obejmuje: 
✓ śmierć lub uśmiercenie z konieczności w wyniku 

wypadku zwierzęcia (również podczas transportu) 
✓ kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem 

kradzieży 
Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje: 
✓ śmierć lub uśmiercenie z konieczności: 

a) w wyniku wypadku zwierzęcia (również 
podczas transportu) 

b) w wyniku ciąży i porodu 
c) w wyniku choroby 
d) w wyniku operacji lub kastracji 

✓ kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem 
kradzieży 

Ubezpieczenie w wariancie Premium obejmuje: 
✓ śmierć lub uśmiercenie z konieczności oraz 

trwałą utratę zdatności użytkowej koni: 
a) w wyniku wypadku zwierzęcia (również 

podczas transportu) 
b) w wyniku ciąży i porodu 
c) w wyniku choroby 
d) w wyniku operacji lub kastracji 

✓ kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem 
kradzieży 

Ubezpieczenie w wariancie Operacje obejmuje: 
✓ nagłą zmianę stanu zdrowia wymagającą 

operacji 
W zależności od wariantu ubezpieczenia zakres 
ubezpieczenia może zostać rozszerzony o: 

− trwałej utraty zdatności użytkowej 

− ubezpieczenie trwałej utraty zdatności 
rozpłodowej 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
UBEZPIECZENIE KONI – m.in. szkód powstałych 
wskutek: 
 choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi 

zwalczania 
 następstw wad lub chorób istniejących 

w  momencie rozpoczęcia ubezpieczenia 
 przewożenia koni nieprzystosowanym do tego 

celu środkiem transportu 
 użytkowania konia w sposób inny niż określono 

to w Umowie ubezpieczenia lub użytkowania 
konia do celów niezgodnych z  jego przeznacze-
niem określonym w Umowie ubezpieczenia 

 objętych ochroną na podstawie klauzul dodatko-
wych, jeśli nie ubezpieczenie nie obejmuje danej 
klauzuli 

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZA KONI – m.in. 
szkód powstałych: 
 wskutek przewożenia koni nieprzystosowanym 

do tego celu środkiem transportu 
 wskutek użytkowania konia w sposób inny niż 

określono to w Umowie ubezpieczenia lub użyt-
kowania konia do celów niezgodnych z  jego 
przeznaczeniem określonym w Umowie ubez-
pieczenia 

 wskutek udziału konia w wyścigach konnych lub 
w grze w polo 

 w czasie udziału w polowaniu 
 w mieniu osób trzecich, wynajmowanym, dzier-

żawionym, użyczonym lub objętym w  posiada-
nie w sposób bezprawny przez Ubezpieczonego 

 wyrządzonych osobom, które za wiedzą i  zgodą 
Ubezpieczonego, używają albo sprawują opiekę 
lub kontrolę nad koniem  

 w czasie, gdy sprawowanie opieki nad koniem 
zostało na podstawie umowy powierzone przez 
Ubezpieczonego podmiotowi, który prowadzi 
działalność gospodarczą polegającą na zapew-
nieniu zakwaterowania dla koni 
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− ubezpieczenie udziału w kosztach operacji kolki 
żołądka i jelit 

− ubezpieczenie płodu i źrebaka 

− ryzyka związane różnymi rodzajami szkód stan-
dardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia  

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZA KONI 
✓ przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzial-

ność cywilna Ubezpieczonego oraz za szkody, 
będące następstwem czynu niedozwolonego 
(odpowiedzialność deliktowa), powstałe 
w związku z posiadaniem konia, będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpie-
czenia koni 

✓ ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzial-
ność każdej innej osoby, która za wiedzą i zgodą 
Ubezpieczonego używa tego konia, albo 
sprawuje nad nim opiekę lub kontrolę 

✓ ubezpieczenie może obejmować również ryzyka 
związane różnymi rodzajami szkód standardowo 
wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:  

− Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy 
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej z  uwzględnie-
niem zasad i limitów wskazanych w  OWU 

− w każdym z ubezpieczeń, których dotyczy 
Umowa, przyjmuje się odrębną sumę ubezpiecze-
nia/sumę gwarancyjną dla poszczególnych przed-
miotów lub zakresów ubezpieczenia 

− suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o  wartość 
świadczeń wypłaconych z Umowy ubezpieczenia 

 wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, 
w  szczególności chorób zakaźnych podlegają-
cych obowiązkowi zwalczania 

 objętych zakresem ubezpieczeń obowiązkowych 
(w szczególności OC rolników) 

 objętych ochroną na podstawie klauzul dodatko-
wych, jeśli nie ubezpieczenie nie obejmuje danej 
klauzuli  

   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej? 
Limity odpowiedzialności dla szkód: 
! ochrona nie obejmuje m.in. szkód powstałych 

wskutek winy umyślnej bądź rażącego niedbal-
stwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 
jednak odszkodowanie za szkodę wynikłą z rażą-
cego niedbalstwa należy się, jeżeli zapłata od-
szkodowania odpowiada w danych okoliczno-
ściach względom słuszności. Rażące niedbalstwo 
jest również objęte ochroną w ramach ubezpie-
czenia OC posiadacza konia 

! Ochrona nie obejmuje szkód powstałych wsku-
tek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego 
obowiązków nałożonych umową ubezpieczenia 
– na zasadach określonych w OWU 

! w ubezpieczeniu OC posiadacza konia ochrona 
nie obejmuje m.in. szkód wyrządzonych w stanie 
nietrzeźwości lub stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu, był pod wpływem narkoty-
ków, środków psychotropowych lub innych po-
dobnie działających środków 

! ponadto mają zastosowanie inne ograniczenia 
odpowiedzialności wskazane w OWU, jak 
np. udziały własne w szkodzie 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ zasięg terytorialny ubezpieczenia OC posiadacza koni i ubezpieczenia koni obejmuje państwa Unii Europejskiej 

 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 

− przed zawarciem Umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, 
o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem Umowy w innych pismach; 

2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 

− niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o każdym znacznym zaburzeniu stanu zdrowia konia, które wymaga 
wezwania lekarza weterynarii, kulawiźnie lub innych oznakach niezdatności do wykonywania objętych ubezpieczeniem 
celów, chorobach lub podejrzeniach chorób, wypadkach zwierzęcia, śmierci konia, kradzieży lub rabunku konia; 

− w razie zajścia zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego: 
− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniej-

szenia jej rozmiarów; 
− powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego; 
− uzyskać zgodę Ubezpieczyciela na ubój konia z konieczności (w ubezpieczeniu koni); 
− w ubezpieczeniu OC posiadacza koni, w razie otrzymania roszczenia o naprawienie szkody, zaniechać działań 

zmierzających do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego do czasu pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Ponadto, 
jeżeli wobec Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zostało wszczęte postępowanie karne, powiadomić o tym 
fakcie Ubezpieczyciela; 

− o ile jest to możliwe – uzyskać i przekazać Ubezpieczycielowi dane osób odpowiedzialnych za szkodę oraz 
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych na zasadach wskazanych w OWU. 

3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 
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− umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie niezbędnych do likwidacji szkody ustaleń oraz udzielić w tym celu pomocy 
i wyjaśnień; 

− dostarczyć Ubezpieczycielowi i wyznaczonemu przez niego ekspertowi dokumenty wskazane przez Ubezpieczy-
ciela lub wyznaczonego eksperta w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 

 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka jest płatna jednorazowo w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek Ubezpieczającego 
składka może być rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w Umowie ubezpieczenia. 
Składka opłacana jest przelewem na rachunek Ubezpieczyciela wskazany na polisie. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
− ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wskazany jest 

w  dokumencie ubezpieczenia. Jednak: 
− dla zdarzeń wynikłych z niedokrwistości zakaźnej, wirusa Borna (BDV), dychawicy, chronicznego zapalenia oskrzeli, 

okresowego zapalenia oczu oraz gruźlicy, dla ubezpieczenia zawieranego w wariancie Operacje lub w rozszerzeniu 
udziału w kosztach operacji kolki żołądka i jelit – 30 dni 

− we wszystkich ryzykach, ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu 
przed upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia (zob.   Jak rozwiązać Umowę?). 

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
Jeżeli Umowa zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy, w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7  dni. 
Oświadczenie o odstąpieniu lub o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do 
Centrali Ubezpieczyciela, oddziału Ubezpieczyciela lub Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem. 
Umowa rozwiązuje się również 
− z dniem, w którym Ubezpieczający bądź Ubezpieczyciel wypowiedział Umowę z przyczyn określonych w  OWU 

bądź przepisami prawa, 
− z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres ubezpieczenia – jeśli termin płatności 

składki przypadał przed tym dniem i nie opłacono składki w terminie, 
− z dniem, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu 

do zapłaty raty składki, 
− z dniem wypłaty odszkodowania, którego wysokość wyczerpuje sumę ubezpieczenia –  
− z chwilą utraty prawa własności przedmiotu ubezpieczenia – w szczególności na skutek przeniesienia prawa własności,  
− w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

 


