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KLAUZULA  

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  

OD OGNIA 

 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia zwierząt gospodarskich 

zatwierdzonych z dopłatą do składki budżetu 

Państwa zatwierdzonych uchwałą Zarządu 

nr U/131/2019 z dnia 14.11.2019r., zwanych dalej 

,,OWU”, uzgodniono, że za dopłatą składki zakres 

ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się  o ryzyko 

ognia.. 

2. Przez ryzyko ognia rozumie się szkody powstałe                

w wyniku działania ognia, który przedostał się poza 

palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się 

o własnej sile lub w wyniku działalności człowieka. 

3. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być będące                     

w posiadaniu Ubezpieczonego zwierzęta 

gospodarskie, o których mowa w §  3 ust. 1 OWU, 

wskazane w umowie ubezpieczenia. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwierzęta 

gospodarskie od ryzyka padnięcia i uboju                            

z konieczności będące następstwem działania ognia 

w gospodarstwie rolnym, w miejscu wskazanym                  

w umowie ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w § 4 OWU, 

TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 

2) powstałe w następstwie działań wojennych, 

stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 

strajków, niepokojów społecznych, 

wewnętrznych zamieszek i rozruchów, aktów 

terroryzmu, 

3) powstałe wskutek oddziaływania energii 

jądrowej. 

6. Wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu 

udzielonej przez TUZ TUW ochrony 

ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej klauzuli 

obliczana jest w oparciu o postanowienia § 13 oraz 

ust. 14 ust.1 OWU. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli 

zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

OWU. 

8. Klauzula niniejsza została  zatwierdzona Uchwałą 

Zarządu TUZ TUW Nr U/131/2019 dnia 14.11.2019r. 

i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawieranych od dnia 01.01.2020r. 

 


