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PAŃSTWA   

 
Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, zgodnie z  art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 

 

Rodzaj informacji 

 

 

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy 

Przesłanki wypłaty odszkodowania  

i innych świadczeń  

§ 2, § 3, § 5, § 7, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 

22, § 23, § 24, 

 

Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich 

obniżenia 

§ 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, 

§ 22, § 23, § 25, 

 

 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich           

z dopłatą do składki z budżetu państwa, zwane dalej "OWU", 

stosuje się do umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich 

objętych dopłatami i zawieranych przez TUZ Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych, zwane dalej „TUZ TUW” z osobami 

fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami 

organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, na 

podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r., zwanej dalej „ustawą”. 

2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek 

(na rachunek Ubezpieczonego), w takim przypadku postanowienia 

OWU stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 

Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki. 

3. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być 

wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od 

ustalonych w niniejszych OWU, jednakże wszelkie postanowienia 

dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU oraz 

wszelkie zmiany zawartej już umowy ubezpieczenia muszą być 

sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU do umowy 

ubezpieczenia mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Definicje 

§ 2 

Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają: 

1) drób –  kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, 

przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach 

fermowych struś; 

2) gospodarstwo rolne – obszar gruntów sklasyfikowanych                         

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej 

powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,                         

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a także obszar takich 

gruntów, niezależnie od powierzchni, jeżeli jest prowadzona na 

nim produkcja rolna stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych; 

3) klient (definicja ma zastosowanie wyłącznie w zakresie  składania 

skarg i reklamacji - § 26 niniejszych OWU): 

a) osoba prawna, 

b) spółka nieposiadająca osobowości prawnej, 

c) osoba fizyczna będąca ubezpieczającym, ubezpieczonym, 

uposażonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia; 
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4) padnięcie zwierzęcia - śmierć zwierzęcia gospodarskiego, która 

nastąpiła wskutek zdarzeń losowych określonych w pkt 11 lit. a) – 

g) niniejszego paragrafu; 

5) składka ubezpieczeniowa – kwota należna TUZ TUW za okres  

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej; 

6) skarga - wystąpienie skierowane przez klienta, z wyłączeniem 

spraw objętych zakresem podmiotowym i przedmiotowym 

zarezerwowanym dla reklamacji, dotyczące zaniedbań uchybień, 

czy też nienależytego wykonania obowiązków przez jednostki 

organizacyjne TUZ TUW lub agentów ubezpieczeniowych,                   

z którymi współpracuje TUZ TUW; 

7) suma ubezpieczenia – określona w umowie ubezpieczenia  kwota 

stanowiąca górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW za 

wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; 

8) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  zawierająca 

umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłacenia składki; 

9) Ubezpieczony – producent rolny w rozumieniu ustawy, podmiot 

wskazany w dokumencie ubezpieczenia (polisie), który jest objęty 

ochroną ubezpieczeniową, posiadający zwierzęta gospodarskie 

objęte ubezpieczeniem; 

10) reklamacja – wystąpienie skierowane do TUZ TUW przez Klienta, 

w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług 

świadczonych przez TUZ TUW; 

11) zdarzenia losowe:  

a) huragan – szkody powstałe w wyniku działania wiatru                    

o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie 

wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za 

spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie 

stwierdzono działanie huraganu,  

b) powódź – szkody powstałe wskutek:  

a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu 

wód płynących lub stojących,  

b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,  

c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach 

górskich i podgórskich,  

c) deszcz nawalny – szkody powstałe wskutek deszczu                           

o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4;                       

w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika 

bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu 

ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu 

nawalnego,  

d) grad – szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego 

składającego się z bryłek lodu, 

e) piorun – szkody będące następstwem wyładowania 

atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego 

zdarzenia,  

f) obsunięcie się ziemi – szkody spowodowane przez zapadanie 

się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody 

spowodowane przez:  

a) zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek 

obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych 

wolnych przestrzeni w gruncie,  

b) usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek 

ruchów ziemi na stokach,  

g) lawinę – szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się 

lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, 

lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota,  

12) ubój z konieczności – szkody spowodowane w wyniku uboju 

zarządzonego przez lekarza weterynarii, dokonanego                       

w następstwie zdarzeń losowych określonych w pkt 11) lit. a) – g) 

niniejszego paragrafu; 

13) wypadek ubezpieczeniowy – padnięcie zwierzęta lub ubój                      

z konieczności, który nastąpił wskutek wystąpienia zdarzeń 

losowych określonych w pkt 11) lit. a) – g) niniejszego paragrafu.  

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 3 

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być będące w posiadaniu 

Ubezpieczonego następujące zwierzęta gospodarskie: bydło, 

konie, owce, kozy, drób lub świnie. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwierzęta gospodarskie od 

ryzyka padnięcia i uboju z konieczności  w następstwie zdarzeń 

losowych: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, 

obsunięcie się ziemi, lawinę, zaistniałych w gospodarstwie 

rolnym, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia.  

3. Umowa ubezpieczenia do której zastosowanie mają niniejsze 

OWU, obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie wypadki 

ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie 

niniejszych OWU jest objęcie ochroną ubezpieczeniową 

wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku znajdujących 

się w gospodarstwie rolnym i będących w posiadaniu 

Ubezpieczonego. 

 

Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 4 

TUZ TUW  nie odpowiada za szkody: 

1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego; w razie rażącego 

niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata 

odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 

słuszności; 
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2) wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3) powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Suma ubezpieczenia  

§ 5 

1. Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdego gatunku zwierzęcia 

gospodarskiego, ustala Ubezpieczający z TUZ TUW w umowie 

ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych 

sum ubezpieczenia określonych przez ministra właściwego do 

spraw rolnictwa w przepisach wykonawczych wydanych do 

ustawy. 

2. Sumy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, ustala się na podstawie obowiązujących cen 

rynkowych, dokumentacji hodowlanej  lub ewidencji księgowej. 

3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego 

odszkodowania. 

 

Umowa ubezpieczenia 

§ 6 

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego 

wniosku Ubezpieczającego, który stanowi integralną część 

umowy ubezpieczenia. 

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy, oznaczony w umowie ubezpieczenia. 

3. TUZ TUW może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od 

informacji podanych we wniosku o ubezpieczenie oraz od 

dodatkowych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka, o które 

zapyta Ubezpieczającego. 

4. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający powinien, 

na żądanie TUZ TUW, udostępnić dokumentację, na podstawie 

której Ubezpieczony otrzymał płatności bezpośrednie. 

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUZ TUW potwierdza 

dokumentem ubezpieczenia (polisą). 

 

Początek i koniec odpowiedzialności  

§ 7 

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUZ TUW 

rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy 

ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 

zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 

niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki 

lub jej pierwszej raty przypadający po dniu, w którym rozpoczyna 

się oznaczony w umowie ubezpieczenia okres ubezpieczenia, 

odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego 

w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 

3. Jeżeli TUZ TUW ponosi odpowiedzialność jeszcze przed 

zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej 

pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, TUZ TUW może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać 

zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. 

W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za 

który przypadała niezapłacona składka. 

4. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie  we wskazanym 

w dokumencie ubezpieczenia terminie kolejnej raty składki 

powoduje ustanie odpowiedzialności TUZ TUW, o ile po upływie 

terminu TUZ TUW wezwało Ubezpieczającego do zapłaty raty 

składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

5. Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się z chwilą wygaśnięcia 

umowy ubezpieczenia. 

 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 

§ 8 

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. Jeżeli 

najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie 

poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie 

odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym 

Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 

z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TUZ  TUW udzielał 

ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia 

§ 9 

Ubezpieczający, jak i TUZ TUW może wypowiedzieć umowę 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od 

otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na 

skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 

prawdopodobieństwa powstania szkody. 

 

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia 

§ 10 

1. Jeżeli po zawarciu przez producenta rolnego umowy 

ubezpieczenia posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na 

innego producenta rolnego, prawa i obowiązki producenta 

wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą na tego 

producenta. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem 

okresu, na który została zawarta, chyba że producent rolny 

obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed 
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upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego                        

w posiadanie.  

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozwiązuje się 

ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia 

gospodarstwa rolnego w posiadanie.  

 

§ 11 

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy 

ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu 

ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody TUZ TUW.  

2. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, 

które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą TUZ TUW 

umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca 

odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej 

za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

3. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 

zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, 

stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu 

ubezpieczenia na nabywcę. 

4. Postanowienia ust. 1–3 niniejszego paragrafu nie mają 

zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub 

mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie 

wypadku ubezpieczeniowego. 

 

Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia 

§ 12 

1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki 

została zawarta umowa ubezpieczenia; 

2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia na podstawie 

§ 8 niniejszych OWU;  

3) z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na 

podstawie § 9 niniejszych OWU; 

4) z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub 

z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona 

składka lub jej pierwsza rata, zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszych 

OWU; 

5) z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Ubezpieczającego wezwania  do zapłacenia zaległej raty 

składki, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszych OWU; 

6) w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na 

podstawie § 10 ust. 1 niniejszych OWU -  z  upływem 30 dni 

następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego                  

w posiadanie, zgodnie z § 10 ust. 2 niniejszych OWU;  

7) z chwilą zbycia własności przedmiotu ubezpieczenia na 

nowego właściciela, chyba że prawa z umowy 

ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu 

ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW, zgodnie z § 11 

niniejszych OWU; 

8) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia. 

2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed 

upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 

Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za 

okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Składka  ubezpieczeniowa 

§ 13 

1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności TUZ TUW 

według taryfy obowiązującej na dzień zawarcia umowy 

ubezpieczenia.  

2. Wysokość  i termin zapłaty składki określa się w umowie 

ubezpieczenia.  

3. Składka nie podlega indeksacji. 

4. Składka może być rozłożona na raty. Wysokość oraz terminy 

zapłaty pierwszej i kolejnych rat  określa się w umowie 

ubezpieczenia.  

5. Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje 

w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się 

inaczej.  

6. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie 

przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty 

uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie 

pocztowym, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego 

znajdowały się wystarczające  środki finansowe. W odmiennym 

przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku TUZ 

TUW. 

7. Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty 

niższej od wskazanej w umowie  ubezpieczenia. 

8. Jeżeli toczy się jeszcze proces likwidacji szkody, na 

Ubezpieczającym nadal ciąży obowiązek zapłaty składki lub jej rat 

w terminie oznaczonym w umowie ubezpieczenia. 

9. W razie ujawnienia okoliczności pociągającej za sobą istotne 

zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody, TUZ TUW 

może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy 

zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku 

bieżącego okresu ubezpieczenia. w takim przypadku TUZ TUW 

wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki. 

10. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem 

okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 

Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 

niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 
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11. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje TUZ TUW wyłącznie 

przeciwko Ubezpieczającemu. 

 

§ 14 

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od: 

1)  sumy ubezpieczenia; 

2)  stawki taryfowej. 

2. Ubezpieczający opłaca składkę ubezpieczeniową pomniejszoną             

o dopłaty z budżetu Państwa. 

3. Wysokość dopłat do składek ubezpieczeniowych jest określana 

corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości 

dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich.  

4. Dopłaty do składek przysługują do momentu wyczerpania              

w danym roku limitu dopłat przyznanego TUZ TUW przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Po wyczerpaniu tego limitu 

dopłata do składki nie ma zastosowania, o czym Ubezpieczający 

zostanie poinformowany przed  zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

Prawa i obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

§ 15 

W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający 

powinien umożliwić Ubezpieczonemu zapoznanie się z informacjami 

wynikającymi z umowy ubezpieczenia dotyczącymi przesłanek wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń oraz ograniczeń i wyłączeń 

odpowiedzialności TUZ TUW uprawniających do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia. 

 

§ 16 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości TUZ TUW 

wszystkie znane sobie okoliczności, o które TUZ TUW zapytywał 

w formularzu ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy 

w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez 

przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 

i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.  

2. Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia 

obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać TUZ TUW wszelkie zmiany 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie 

prawdopodobieństwa powstania szkody, o które TUZ TUW 

zapytywał w formularzu ubezpieczenia albo innych pismach przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

obowiązki określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu spoczywają 

zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że 

Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.  

4. TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 

które z naruszeniem ust. 1-3 niniejszego paragrafu nie zostały 

podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1, 2 lub 3 

niniejszego paragrafu doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości 

przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową i jego następstwa 

są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

 

§ 17 

1. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić TUZ TUW 

sprawdzenie, w każdym czasie, ilościowego i jakościowego stanu 

oraz wartości ubezpieczonych zwierząt gospodarskich, a po 

powstaniu szkody podać do wiadomości TUZ TUW wszystkie 

znane okoliczności pozwalające ustalić przyczyny i rozmiar 

szkody. 

2. W razie naruszenia  z winy umyślnej  lub wskutek rażącego 

niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, TUZ TUW może odpowiednio zmniejszyć 

odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia 

szkody lub uniemożliwiło TUZ TUW ustalenie okoliczności                       

i skutków szkody. 

 

Postępowanie w przypadku szkody 

§ 18 

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający 

obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania 

przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub 

wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków 

określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, TUZ TUW  jest wolny 

od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

2. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ust. 1-2 

niniejszego paragrafu stosuje się również do Ubezpieczonego, 

chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego 

rachunek. 

3. TUZ TUW zobowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia, 

zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli środki te były celowe, 

chociażby okazały się bezskuteczne. 

 

§ 19 

1. W razie powstania szkody mogącej powodować odpowiedzialność 

TUZ TUW, Ubezpieczający obowiązany jest do powiadomienia TUZ 

TUW  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia 

powstania szkody lub uzyskania informacji o powstaniu szkody. 

2. Zawiadomienie o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym 

powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz dane kontaktowe; 
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2) datę, przyczynę i miejsce zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego; 

3) wykaz zawierający gatunek oraz liczbę zwierząt 

gospodarskich, które uległy szkodzie, oraz dodatkowo opinię 

lekarza weterynarii stwierdzającą przyczynę szkody; 

4) szacunkową wartość powstałej szkody. 

3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

obowiązku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, TUZ TUW 

może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie 

przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło TUZ TUW 

ustalenie okoliczności i skutków szkody. 

4. Skutki braku powiadomienia TUZ TUW o szkodzie nie następują, 

jeżeli TUZ TUW w terminie wyznaczonym do zawiadomienia 

otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do 

jego wiadomości.  

5. W razie powstania szkody Ubezpieczający zobowiązany jest 

zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

postanowienia ust. 1-5 niniejszego paragrafu stosuje się również 

do Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wiedział 

o zawarciu umowy na jego rachunek. 

 

§ 20 

1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie mogą dokonywać zmian               

w miejscu szkody do czasu dokonania oględzin przez TUZ  TUW, 

chyba że zmiana była niezbędna ze względów gospodarczych lub 

zabezpieczała szkodę przed jej powiększeniem. Powyższy zakaz nie 

obowiązuje, jeżeli TUZ TUW nie dokonał oględzin szkody w ciągu 

14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zaistniałym wypadku 

ubezpieczeniowym. 

2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do szkód spowodowanych 

przez powódź, jeżeli ustalenie wysokości szkody w terminie 

określonym w ust. 1 jest niemożliwe z uwagi na zalanie terenu. 

 

Obowiązki TUZ TUW 

§ 21 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku 

ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, TUZ TUW informuje 

o  tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni 

osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje 

postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego szkody, 

zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, 

a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub 

w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty 

są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUZ TUW lub 

wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego 

prowadzenia postępowania.  

2. TUZ TUW udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie 

występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy 

ubezpieczenia informacje i dokumenty gromadzone w celu 

ustalenia odpowiedzialności TUZ TUW lub wysokości 

odszkodowania lub świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego 

potwierdzenia przez TUZ TUW udostępnionych informacji, a także 

sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów 

i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez TUZ TUW. 

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, TUZ TUW udostępnia, na żądanie, w postaci 

elektronicznej. 

4. Sposób:  

a) udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu,  

b) zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania 

udostępnianych zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu 

informacji,  

c) zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów 

i potwierdzania ich zgodności z oryginałem zgodnie z ust. 2 

niniejszego paragrafu  

– nie może wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla osób, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji 

i dokumentów w postaci elektronicznej, ponoszone przez osoby, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  nie mogą odbiegać 

od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego 

rodzaju usług.  

6. TUZ TUW przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, do czasu upływu terminu 

przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia. 

 

Ustalanie wysokości szkody i odszkodowania  

§ 22 

1. Podstawą ustalenia wysokości szkody jest wartość zwierzęcia 

przyjęta dla określenia sumy ubezpieczenia.  

2. Jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia przyjęto sumy 

ubezpieczenia w wysokości niższej od przeciętnych cen 

rynkowych, wówczas podstawę do ustalenia wysokości szkody  

stanowią sumy ubezpieczenia.  

33..  Wysokość szkody w ubezpieczeniu drobiu i świń w tuczu oraz 

młodego bydła i owiec przeznaczonych na opas lub do odnowienia 

stada, stanowi wartość zwierzęcia ustalana  poprzez przemnożenie 

wagi zwierzęcia stwierdzonej w dacie szkody przez cenę 1 kg wagi 

żywej zwierzęcia, przyjętej do ustalenia sumy ubezpieczenia. Cena 

1 kg wagi żywej zwierzęcia, przyjęta do ustalenia wysokości 
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szkody, nie może być wyższa od przeciętnej ceny za 1 kg żywca, 

stosowanej w dacie szkody przez jednostki prowadzące skup 

zwierząt na terenie, na którym wystąpiła szkoda objęta 

ubezpieczeniem.  

4. Odszkodowanie ustala się w wysokości szkody po uwzględnieniu 

odliczeń wartości pozostałości po szkodzie, ale w kwocie nie 

wyższej niż suma ubezpieczenia ustalona w umowie 

ubezpieczenia.  

5. Za wartość pozostałości po szkodzie uważa się kwotę uzyskaną za 

zwierzę lub tuszę zwierzęcia (jeżeli mięso uznane zostało przez 

urzędowego lekarza weterynarii za zdatne do spożycia przez ludzi) 

i skórę. 

 

Wypłata odszkodowania 

§ 23 

1. TUZ TUW wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania 

roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku 

własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym 

określenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 

roszczeń, wysokości odszkodowania, zawartej z Uprawnionym 

ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 

2. Suma pieniężna wypłacona z tytułu ubezpieczenia nie może być 

wyższa od poniesionej szkody. 

3. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest 

ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej 

ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość 

ubezpieczeniową, każdy z ubezpieczycieli odpowiada do wysokości 

szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma 

ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających 

z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 

4. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o szkodzie. 

5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności potrzebnych do ustalenia 

odpowiedzialności ubezpieczeniowej TUZ TUW lub wysokości 

odszkodowania w terminie określonym w ust. 4 niniejszego 

paragrafu okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się 

w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 

staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże 

bezsporną część odszkodowania TUZ TUW wypłaca w terminie 

określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Jeżeli w terminach określonych w ust. 4-5 niniejszego paragrafu,  

TUZ TUW nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia 

na piśmie:  

1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz  

2) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia 

zawartej na cudzy rachunek, w szczególności 

ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą 

zgłaszającą roszczenie  

− o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości 

lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. 

7. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub 

przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym 

roszczeniu, TUZ TUW informuje o tym na piśmie:  

1) osobę występującą z roszczeniem oraz  

2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia 

zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia 

grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie  

− wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną 

uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 

świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

8. Jeżeli Ubezpieczający lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia nie 

zgadza się z odmową zaspokojenia roszczeń lub ustaloną 

wysokością odszkodowania, może złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez Centralę TUZ TUW z siedzibą 

w Warszawie. 

 

Dokumenty niezbędne do wypłaty  

odszkodowania lub świadczenia 

§ 24 

1. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić dokumenty, które TUZ 

TUW uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę 

odszkodowania. 

2. TUZ TUW zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 

Ubezpieczającego dokumentów związanych z ustaleniem 

okoliczności, rozmiaru i wysokości szkody oraz zasięgnięcia opinii 

specjalistów. Ponadto TUZ TUW ma prawo wglądu do ksiąg                      

i dokumentów Ubezpieczonego związanych z realizacją umowy 

ubezpieczenia oraz sporządzania z nich kopii. Jednocześnie TUZ 

TUW zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które 

uzyskało od Ubezpieczającego. 

3. TUZ TUW ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu 

określenia przyczyny, wartości szkody i należnego odszkodowania 

oraz w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek 

dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków 

wypadku lub zminimalizowania wartości szkody.  

4. Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć TUZ TUW lub 

wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, 

które TUZ TUW lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do 

rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 

5. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia ust. 1-

4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 

Ubezpieczonego. 
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Roszczenia regresowe 

§ 25 

1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenia Ubezpieczającego 

przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą             

z mocy prawa na TUZ TUW do wysokości wypłaconego 

odszkodowania. Jeżeli TUZ TUW pokryło tylko część szkody, 

Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części 

pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 

2. Nie przechodzą na TUZ TUW roszczenia Ubezpieczającego 

przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził 

szkodę umyślnie. 

3. Jeżeli postępowanie przeciwko Ubezpieczającemu zostało 

zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym jego 

winę umyślną za powstanie szkody, TUZ TUW przysługuje 

roszczenie do Ubezpieczającego o zwrot uprzednio wypłaconego 

odszkodowania. 

4. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia ust. 1-

3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 

Ubezpieczonego. 

 

Reklamacje i Skargi 

§ 26  

1. Reklamacja albo skarga może być złożona w siedzibie Centrali 

TUZ TUW lub w innej jednostce TUZ TUW obsługującej klienta.   

2. Klienci mogą złożyć reklamację albo skargę w następujących 

formach: 

1) pisemnej: 

a) osobiście w siedzibie TUZ TUW: ul. Bokserska 66, 02 – 

690 Warszawa   lub w innej jednostce TUZ TUW 

obsługującej klientów, 

b) przesyłką pocztową wysłaną na adres siedziby TUZ 

TUW: ul. Bokserska 66, 02 – 690 Warszawa lub w innej 

jednostce TUZ TUW obsługującej Klienta , 

2) ustnie: 

a) telefonicznie na numer (+48) 22 327 60 60 , 

b) osobiście do protokołu podczas wizyty klienta               

w siedzibie TUZ TUW: ul. Bokserska 66, 02 – 690 

Warszawa  lub  w innej jednostce TUZ TUW 

obsługującej Klienta, 

3) pocztą elektroniczną na adres reklamacje@tuz.pl. 

3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania 

reklamacji albo skargi, reklamacja albo skarga powinna zawierać 

w szczególności:  

1) imię i nazwisko (nazwa) klienta, 

2) adres zamieszkania (siedziby) klienta lub adres do 

korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego, 

3) numer polisy lub numer szkody lub numer sprawy jeżeli taki 

został nadany. 

4. Na żądanie klienta TUZ TUW potwierdza fakt otrzymania 

reklamacji albo skargi w formie pisemnej lub w inny sposób 

uzgodniony z klientem. 

5. Odpowiedź na reklamację albo skargę, powinna być udzielona 

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania reklamacji albo skargi. Do zachowania terminu 

wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, 

uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji albo skargi 

i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu, TUZ TUW powinien przekazać klientowi, 

który wystąpił z reklamacją albo skargą, informację w której:  

1) wyjaśni przyczynę opóźnienia, 

2) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 

rozpatrzenia sprawy, 

3) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji albo 

skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 

60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7. Odpowiedź na reklamację lub skargę wniesioną przez klienta 

powinna być udzielona w formie pisemnej (w postaci papierowej) 

lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 

8. Odpowiedź udzielona w formie pisemnej powinna być wysłana 

przesyłką pocztową lub listem poleconym wysłanym na adres 

wskazany przez klienta. 

9. Na wyłączny wniosek klienta odpowiedź może być dostarczona 

pocztą elektroniczną. 

10. TUZ TUW podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 27  

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia w związku z umową 

ubezpieczenia powinny być składane na piśmie, lub w inny 

uzgodniony przez strony umowy sposób. 

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia 

można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 

przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia. 

3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia 

można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 

przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy 

ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia. 

4. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na 

podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie. 
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5. Spór między Klientem a TUZ TUW może być zakończony w drodze 

pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów 

między Klientem a TUZ TUW,  prowadzonego przez Rzecznika 

Finansowego: adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: 

www.rf.gov.pl. 

6. Przez Klienta, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu 

rozumie się osobę fizyczną będącą Ubezpieczającym, 

Ubezpieczonym, uposażonym lub uprawnionym z umowy 

ubezpieczenia. 

7. Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować TUZ TUW 

o zmianie adresu bądź siedziby w jednej z form wskazanych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

 

§ 28 

Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW                  

Nr U/131/2019 dnia 14.11.2019 r. i mają zastosowanie do umów 

ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2020 r. 
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