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I.

Biztosítható állatok köre

b) olyan betegségek következtében álltak elő, amelyek előfordulásakor a mindenkor hatályos állategészségügyi jogszabályok állami kártalanítás melletti kötelező leöletést írnak
elő;
c) olyan járvány vagy betegségek következtében keletkeztek,
amelyek esetében a mindenkor hatályos állategészségügyi
jogszabályoknak megfelelően állami kártalanítás jár, akkor
sem, ha a kártalanításra a biztosított az állategészségügyi
előírások megszegése miatt nem válik jogosulttá;
d) az állat hatósági intézkedésre történő leöletése miatt keletkeztek;
f) esetében a megbetegedés vagy elhullás oka védőoltással
összefüggésben fellépő betegség vagy baleset;
g) olyan műtétek révén keletkeztek, amely betegségek gyógyítása szempontjából nem voltak szükségesek (pl. kozmetikai
vagy ivartalanítási műtét).

Biztosíthatóak az egyedileg tartós megjelöléssel ellátott, egészséges gazdasági haszonállatok
I.1.

Az állatokra az alábbi életkorig köthető biztosítás:
– lovakra a betöltött 12 éves életkorig,
– szarvasmarhákra a betöltött 7 éves életkorig,
– egyéb gazdasági haszonállatokra a betöltött 5 éves életkorig.
Fenti életkorok betöltése után bekövetkezett biztosítási esemény esetén a biztosító az általánostól eltérően a IV.3. pont
szerint nyújt szolgáltatást.

II.

Biztosítási események
Biztosítási eseménynek minősül a biztosított és a kockázatviselés kezdő időpontjában egészséges állat(ok) baleset vagy betegség következtében állatorvosi beavatkozást igénylő teljesítmény
és/vagy termelés csökkenése (a továbbiakban: megbetegedése),
illetve ezen okok miatt bekövetkezett elhullása. A biztosítási fedezet külön díj megfizetése ellenében kiterjed a mérgezésekre és az
anyaállatok nehézellés vagy elvetélés folytán bekövetkezett megbetegedéseire, elhullására is.

II.1.

A biztosítás szempontjából balesetnek minősül minden olyan hirtelen fellépő, közvetlenül, kívülről ható, előre nem látható esemény
(különösen kívülről ható mechanikai erő és áramütés), amely az
állat(ok) megbetegedését vagy elhullását okozza.

II.2.

A biztosítás szempontjából betegségnek minősül az állati szervezet működésében bekövetkező rendellenes állapot, amit okozhatnak kórokozók (baktériumok, gombák, paraziták, vírusok és
subvirális kórokozók), továbbá lehet nem fertőző kóros szervi elváltozás vagy funkciózavar.

II.3.

II.4.

II.5.

A biztosítás szempontjából mérgezésnek azok az esetek minősülnek, amikor a biztosított állat(ok) szervezetébe a külső környezetből
közvetlenül bejutó kémiai anyag(ok) – azoknak az állat szervezetében kifejtett kedvezőtlen biológiai hatásánál fogva – a biztosított
állatban (állatállományban) állatorvosilag észlelhető, az adott kémiai anyag(ok)ra jellemző klinikai tünetek jelentkezésével megbetegedést okoz(nak).
A biztosítás szempontjából elhullásnak minősül az az eset is, amikor biztosítás esemény következményeként kárenyhítési célból az
állatot kényszer vágják.

II.5.3. A biztosító nem téríti meg a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a biztosítottat ért egyéb vagyoni károkat, következményi károkat, elmaradt hasznot, és a sérelemdíjat. Nem téríti
meg továbbá a kötelező, vagy adható védőoltások, vakcinák,
teljesítményfokozók, a megbetegedéssel nem összefüggő vitaminok és takarmány kiegészítők költségét.

III.

A biztosító kockázatviselése fertőző betegségek tekintetében
csak a biztosítási szerződés hatályba lépését követő 90 nap
eltelte után kezdődik meg (várakozási idő). Egyéb betegség
okozta biztosítási esemény tekintetében a biztosító kockázatviselése a szerződés hatályba lépését követő 15 nap eltelte
után kezdődik (várakozási idő).
III.1.

Amennyiben a biztosítandó állat a III. pontban meghatározott
várakozási időn belül megbetegszik, a biztosító kockázatviselése az érintett betegség tekintetében akkor kezdődik, ha a
felgyógyulást állatorvosi szakvéleménnyel igazolják.

III.2.

Ha a biztosítási esemény baleset következményeként áll elő, a
várakozási időre és a biztosító kockázatviselésének korlátozására
vonatkozó fenti rendelkezések nem alkalmazandók.

IV.

A biztosító szolgáltatása

IV.1.

A biztosító szolgáltatása megbetegedés esetén
A biztosító szolgáltatása megbetegedés esetén a megbetegedéssel
összefüggő, számlával igazolt, indokolt állategészségügyi kezelések nettó (forgalmi adó nélküli) költségének 90%-a. A biztosító
jelen feltételek szerint az állat szállítását a kezelés helyszínére, vagy
az állatorvos tartási helyre történő kiszállását 100km-es távolságig
tekinti indokoltnak. Ha a káresemény kapcsán 100 km-nél nagyobb távolságra történő szállításról vagy kiszállásról szóló
számlát nyújtanak be a biztosítóhoz, a biztosító a valós távolság
100 km-hez viszonyított arányában veszi figyelembe azt.

Kockázatkizárás

II.5.1. A jelen biztosítás szempontjából nem minősül kényszervágásnak, és ezáltal a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll
be, ha az állatot olyan idült betegség (pl. idült légsejtes tüdőtágulat, rokkant pata, idült ízület- és ínhüvelygyulladás stb.) miatt
vágták le, amely az állat életét közvetlenül nem veszélyeztette,
és az állat rendes vágásra történő értékesítését lehetővé tette
volna. Nem minősül kényszervágásnak, ha az állatot selejtezés
folytán azért vágták le, mert annak további tartása nem volt
gazdaságos (technológiai selejt).
II.5.2. Nem fedezi a biztosítás azokat a károkat, amelyek
a) tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, földrengés, vulkanikus kitörés, földcsuszamlás, hónyomás, kő- és földomlás,
ismeretlen üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése következtében keletkeztek;

Várakozási idő

IV.2.

A biztosító szolgáltatása elhullás esetén
A biztosító szolgáltatása elhullás esetén az ajánlaton feltüntetett elhullási biztosítási összeg, de legfeljebb 1.000.000 Ft. A biztosító a
túl-, illetve alulbiztosítottságot nem vizsgálja. Az elhullás tényét
állatorvosnak kell igazolnia.

Nysz.: 19186

IV.3.

A biztosító szolgáltatása túlkoros állatot ért biztosítási esemény
kapcsán
a) lovakra a betöltött 15 éves életkorig, szarvasmarhákra a betöltött 9 éves életkorig, egyéb gazdasági haszonállatokra a betöltött 6 éves életkorig megbetegedés esetén az IV.1. pontban
leírtak szerint teljesít szolgáltatást a biztosító, azzal a különbséggel, hogy a szolgáltatás a kezelés nettó költségének 80%-a.
Elhullás esetén a biztosító szolgáltatása az ajánlaton feltüntetett elhullási biztosítási összeg 75%-a.
b) Az a) pontban feltüntetett kornál idősebb állatok esetén a biztosító szolgáltatása megbetegedés esetén a biztosítási szolgáltatás a kezelés nettó költségének 70%-a. Elhullás esetén a
biztosító szolgáltatása az ajánlaton feltüntetett elhullási biztosítási összeg 50%-a.

V.

Jelen feltételeknek a Polgári Törvénykönyvtől
eltérő rendelkezései
A biztosító a biztosított állat elhullása esetére meghatározott
szolgáltatásra vonatkozóan a Ptk. 6:458. §-tól, illetve a 6:460.
§-tól eltérően a túl-, illetve alulbiztosítottságot nem vizsgálja.

VI.

Záradékok
• MG 1180
Kockázatviselés helyének kiterjesztése közúti szállításokra
Jelen záradék alapján a szerződő felek megegyeznek abban,
hogy a biztosító kockázatviselése az Állatbiztosítások általános
feltételeinek I.5. pontja szerinti kockázatviselési hely(ek)en túl

kiterjed a biztosított állatok Magyarország területén belüli, szállító levéllel igazolt közúti szállításai során bekövetkezett eseményekre az alábbiak szerint:
– A kockázatviselés kizárólag a szállítóeszközt ért balesetből eredő biztosítási eseményre terjed ki. Szállítóeszközt
ért balesetnek az minősül, ha a szállítóeszközben közvetlen, kívülről ható, hirtelen fellépő mechanikus erő hatására dologi sérülés keletkezik.
– A kockázatviselés kizárólag arra az esetre terjed ki, ha az
állat(ok) szállítása hatóságilag engedélyezett járművön/
járműben történik.
Jelen záradékban foglaltak elfogadása esetén az Állatbiztosítások általános feltételeinek I.9.9. pontjának jelen záradékkal ellentétes részei nem alkalmazandóak.
• MG 1181
Kockázatviselés helyének kiterjesztése kiállításokra,
versenyekre
Jelen záradék alapján a szerződő felek megegyeznek abban,
hogy a biztosító kockázatviselése az Állatbiztosítások általános
feltételeinek I.5. pontja szerinti kockázatviselési hely(ek)en túl
kiterjed a nevezéssel igazolt kiállításokon, versenyeken bekövetkező, a Nagy értékű állatok egyedi biztosításának különös
feltételeiben felsorolt biztosítási eseményekre is.

