Ubezpieczenie trwałej utraty wartości użytkowej
w wyniku wypadku z zewnętrznym obrażeniem
Rozszerzenie do Ubezpieczenia od śmierci
Definicje
Wszelkie wyrazy pisane tłustym drukiem (poza nagłówkami) mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi
w rozdziale "Definicje".

Co jest ubezpieczone
Z zastrzeżeniem wszystkich zasad i warunków ubezpieczenia, do którego odnosi się niniejsze Rozszerzenie
(z wyjątkiem paragrafu 2 "Co nie jest ubezpieczone" na stronie 8 ubezpieczenia od śmierci, do którego
odnosi się niniejsze Rozszerzenie), i z zastrzeżeniem dodatkowego ważnego warunku poniżej, jeżeli w
Okresie Ubezpieczenia Koń w opinii Państwa i Naszych Lekarzy Weterynarii stanie się:
1) trwale niezdolny do wypełniania celu, dla którego jest utrzymywany, lub przeznaczony, jak zapisano w
Części Szczegółowej, i taka niezdolność uzasadnia zgładzenie Konia ze względów ekonomicznych, ale
nie wymaga zgładzenia ze względów humanitarnych; oraz
2) niezdolność ta jest bezpośrednim skutkiem urazu powstałego w wyniku zaistnienia zewnętrznych,
przypadkowych i gwałtownych czynników;
niniejsze ubezpieczenie zostaje rozszerzone w celu wypłaty odszkodowania do wysokości, ale nie więcej
niż, siedemdziesiąt pięć procent (75%), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, Uczciwej
Wartości Rynkowej lub sumy ubezpieczenia określonej w Części Szczegółowej w odniesieniu do takiego
Konia.

Co nie jest ubezpieczone
Nie wypłacimy odszkodowania za jakiekolwiek straty powstałe:
1. w wyniku obrażeń o charakterze kosmetycznym, nie wpływającym na użytkowanie konia;
2. w wyniku jakiegokolwiek urazu ścięgien, więzadeł lub mięśni konia, chyba że było to spowodowane
urazem, który spowodował otwartą ranę na dotkniętych ścięgnach, więzadłach lub mięśniach;
3. z powodu niezdolności konia do rozrodu, innej niż będąca bezpośrednim skutkiem, lub bezpośrednio
wynikającej z wypadku;
4. w wyniku wykluczenia konia ze współzawodnictwa na podstawie regulaminu zawodów, wyścigów lub
pokazów, przy czym wyłączenie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Koni cierpiących na
schorzenia oddechowe, lub które były operowane w związku z takimi schorzeniami;
5. w wyniku braku zdolności lub przydatnością konia, nie powiązanych z wypadkiem, lub z powodu
problemów behawioralnych konia.

Dodatkowe ważne warunki
Jeżeli naruszą Państwo którykolwiek z poniższych istotnych warunków, może to spowodować, nieważność
roszczenia, lub zmniejszenie kwoty odszkodowania, lub też możemy potraktować niniejsze rozszerzeni tak,
jakby nigdy nie istniało w odniesieniu do danego konia.
1.

Macie Państwo obowiązek , jak najszybciej, a w każdym razie przed wygaśnięciem niniejszego
ubezpieczenia, przekazać nam pisemne zawiadomienie o przypadkowym zewnętrznym obrażeniu.

2.

Macie Państwo obowiązek dostarczenia nam, tak szybko po wypadku jak to jest możliwe, pełnego
raportu od Lekarza Weterynarii, zawierającego opis doznanych obrażeń, zastosowane leczenie i
opinię Lekarza Weterynarii, co do przydatności konia do celu, dla którego jest utrzymywany lub
przeznaczony, jak określono w Części Szczegółowej.

3.

Nieprzydatność, o której mowa powyżej, musi być skutkiem wypadku, który miał miejsce w Okresie
ubezpieczenia. Za datę powstania roszczenia przyjmuje się datę, w której wystąpił uraz będący
podstawą do ewentualnego roszczenia na podstawie niniejszego rozszerzenia.
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Jak będziemy postępować ze zgłoszoną przez Państw szkodą
1. Po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z dodatkowymi ważnymi warunkami powyżej, w przypadku, gdy
nieszczęśliwy wypadek spowodował trwałą i całkowitą utratę wartości użytkowej po dacie
wygaśnięcia niniejszego ubezpieczenia, roszczenia będą rozpatrywane na podstawie niniejszego
rozszerzenia pod warunkiem, że trwała i całkowita utrata wartości użytkowej, zgodnie z ustaleniami
dwóch lekarzy weterynarii, jednego wyznaczonego przez Państwa i jednego wyznaczonego
przez nas, powstała w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty zajścia wypadku.
2. Po otrzymaniu zawiadomieniu zgodnie z ważnym warunkiem dodatkowym powyżej, będziemy mieli
opcję przewiezienia Konia w celu zbadania i/lub leczenia przez wyznaczonego przez nas Lekarza
Weterynarii.
3.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy naszym Lekarzem Weterynarii i Państwa lekarzem
odnośnie trwałej utraty wartości użytkowej, możemy wspólnie zgodzić się na skierowanie sprawy
do niezależnego Lekarza Weterynarii uzgodnionego przez Państwa i przez nas, który wyda
niezależną opinię. Niezależny Lekarz Weterynarii może wydać opinię natychmiast lub po upływie
wybranego przez siebie okresu, który może nastąpić po wygaśnięciu niniejszego ubezpieczenia.
Opinia niezależnego Lekarza Weterynarii będzie wiążąca dla nas, ale nie musi być wiążąca dla
Państwa. Wynagrodzenie wyznaczonych Lekarzy Weterynarii będzie wypłacane przez stronę
wyznaczającą, a wynagrodzenie obustronnie uzgodnionego niezależnego Lekarza Weterynarii
będzie dzielone równo pomiędzy Państwa i nas.
Postanowienia niniejszego ustępu 3 powyżej mają pierwszeństwo wyłącznie w odniesieniu do
niniejszego rozszerzenia, niezależnie od procedury rozstrzygania sporów opisanej na stronie 12
ubezpieczenia od śmierci, do którego odnosi się niniejsze rozszerzenie

4.

Po wypłaceniu odszkodowania na podstawie niniejszego rozszerzenia, mamy prawo przejąć
bezsporne prawo własności konia i wszystkie dokumenty z nim związane. W przypadku, gdy nie
zdecydujemy się na przejęcie własności konia, świadectwo zgładzenia konia musi być dołączone
do formularza zgłoszenia szkody i potwierdzenia przyjęcia odszkodowania, zanim zgodzimy się na
dokonanie jakiejkolwiek płatności.
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