
        Warunki ubezpieczenia psów i kotów

                                                       DCU - PETSUPPORT

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze  warunki  ubezpieczenia  mają
zastosowanie  do  Umowy  ubezpieczenia
grupowego  dla  klientów  DCU  w  zakresie
ochrony  zwierząt  domowych  PETSUPPORT
zawartej  w dniu  19.11.2014 przez  Lynx  Sp.  z
o.o.  na  rzecz  Ubezpieczyciela  GasanMamo
Insurance  Ltd.  na  terenie  Rzeczpospolitej
Polskiej z DCU Sp. z o. o.  z siedzibą w Legnicy
(59-220),  ulica  Orzechowa  19,  wpisanym  do
Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego przez  Sąd  Rejonowy dla  Wrocław-
Fabryczna,  IX  Wydział  Gospodarczy  KRS,  pod
numerem  KRS:  0000529907,  zwanym  dalej
Ubezpieczającym.

2. Umowa  ubezpieczenia  może  być  zawarta  na
cudzy rachunek.

3. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach
ubezpieczenia  lub  w  umowie  ubezpieczenia
zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy
kodeksu cywilnego i stosowne przepisy prawa
polskiego.

§2 Definicje

Przez  użyte  w  warunkach   ubezpieczenia     
pojęcia należy rozumieć:

1. Certyfikat – dokument potwierdzający objęcie
ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowej
umowy ubezpieczenia;

2. Suma  ubezpieczenia  lub  gwarancyjna –
określona  w warunkach ubezpieczenia  kwota
stanowiąca  górną  granicę  odpowiedzialności
ubezpieczyciela;

3. Składka –  wynagrodzenie  należne
ubezpieczycielowi  za  udzieloną  ochronę
ubezpieczeniową;

4. Ubezpieczający – DCU Sp. z o. o. z siedzibą w
Legnicy  (59-220),  ulica  Orzechowa  19,
wpisanym  do  Rejestru  Przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd
Rejonowy dla  Wrocław-Fabryczna,  IX  Wydział
Gospodarczy  KRS,  pod  numerem  KRS:
0000529907;

5. Deklaracja –  wniosek  wypełniany  przez
Ubezpieczonego,  umożliwiający  wystawienie
Certyfikatu Ubezpieczeniowego; 

6. Ubezpieczony – posiadacz psa lub kota będący
stroną  umowy  ubezpieczenia  lub  na  rzecz
którego zawarto umowę ubezpieczenia;

7. Zwierzę  -  kot  lub  pies  nazwany  i  opisany  w

Deklaracji, należący do Ubezpieczonego;
8. Ochrona  Ubezpieczeniowa  -  ochrona  jaką

gwarantuje  Ubezpieczyciel,  zgodnie
z warunkami  określonymi  w  niniejszych
Warunkach ubezpieczenia (WU).

9. Udział Własny - kwota wydatków ponoszonych
przez  Ubezpieczonego na  jedną  Szkodę
jednego  Zwierzęcia,  do  wysokości  której
wydatki  nie  podlegają  zwrotowi  na  rzecz
Ubezpieczonego;

10. Osoba  bliska –  małżonek,  wstępni,  zstępni,
pasierbowie,  dzieci  przysposobione  albo
przyjęte  na  wychowanie,  przysposabiający,
rodzeństwo,  ojczym,  macocha,  teściowie,
synowe,  zięciowie,  osoby  pozostające  w
konkubinacie;

11. Nieszczęśliwy  wypadek –  nagłe  zdarzenie,
wywołane  przyczyną  zewnętrzną,  
w następstwie  którego  ubezpieczone  zwierzę
doznało  uszkodzenia  ciała,  rozstroju  zdrowia
lub poniosło śmierć, oznaczone co do miejsca i
czasu;

12. Niezbędne  koszty  leczenia –  niezbędne  w
uzasadnionej  opinii  Ubezpieczyciela koszty
leczenia  Zwierzęcia,  jakie  musiał  ponieść
Ubezpieczony,  a  które  mają  bezpośredni  i
istotny  związek  z  Zachorowaniem lub
Nieszczęśliwym Wypadkiem objętym zakresem
ubezpieczenia;

13. Schorzenia  Przewlekłe  - schorzenie
wykrywalne,  które  z  chwilą  zdiagnozowania
uznaje  się  za  nieuleczalne  lub  takie,  które
może nie ustąpić przez resztę życia Zwierzęcia;

14. Zgłoszenie  szkody  -  oznacza  zgłoszenie
telefoniczne  oraz/lub  przesłanie  do
Ubezpieczyciela  drogą  elektroniczną  lub
pocztową wniosku Ubezpieczonego o wypłatę
świadczenia,  tj. Niezbędnych  Kosztów
Leczenia  zgodnie  z  warunkami  ochrony,
wydanej  na Leczenie  Zwierzęcia
Ubezpieczonego  w Zakładzie  Leczenia
Zwierząt;

15. Szkoda –  oznacza roszczenie  Ubezpieczonego
będące  skutkiem  wystąpienia  zdarzenia
ubezpieczeniowego  zgodnego  z  zakresem
ubezpieczenia  niniejszych  Warunków  oraz
umowy ubezpieczenia;

16. Lekarz  Weterynarii -  oznacza  osobę
posiadającą  czynne  prawo  do  wykonywania
zawodu lekarza weterynarii;

17. Karencja  -  okres  ograniczenia  Ochrony
Ubezpieczeniowej,   w  czasie którego
w przypadku zajścia Nieszczęśliwego Wypadku
lub  Zachorowania  nie  przysługuje  jeszcze
ochrona ubezpieczeniowa;
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18. Schorzenie  Genetyczne  -  Zachorowanie
uwarunkowane czynnikami dziedzicznymi;

19. Zachorowanie  -  choroba  lub  jakakolwiek
zmiana  prawidłowego  stanu  zdrowia
Zwierzęcia,  która  nie  jest  spowodowana
przebytym  przez  Zwierzę Nieszczęśliwym
Wypadkiem;

20. Zdarzenie  ubezpieczeniowe  -  zdarzenia
określone  w  niniejszych  Warunkach
ubezpieczenia, tj.  Zachorowanie,  Nieszczęśliwy
Wypadek,  szkoda  z  OC,  skutkujące
odpowiedzialnością  Ubezpieczyciela  i
uprawniające do otrzymania świadczenia;

21. Usługi weterynaryjne -  oznaczają diagnostykę,
leczenie,  operowanie,  przypisywanie   lub
podawanie  leków  w  przypadku Urazów  lub
Zachorowań kotów lub psów;

22. Objawy  Kliniczne  -  dające  się  zaobserwować
zmiany  w  prawidłowym  stanie  zdrowia,
czynnościach  organizmu  lub  zachowaniu
Zwierzęcia;

23. Lek  -  zalecane  leki  weterynaryjne  przepisane
przez  Lekarza  Weterynarii Ubezpieczonemu,
dopuszczone przez Dziennik Urzędowy Ministra
Zdrowia z 2014,  poz.  45 zał.  4  oraz zał.  5  do
użytku  weterynaryjnego  dla  Zwierząt.  Lek
obejmuje  również  materiały  medyczne
niezbędne do podania Leków;

24. Padnięcie  –  śmierć  zwierzęcia  wskutek
Zachorowania lub Nieszczęśliwego Wypadku;

25. Uśpienie z  konieczności  -  uśpienie  zwierzęcia
będące  następstwem  Nagłego  Zachorowania
lub  Nieszczęśliwego  Wypadku, gdy  lekarz
weterynarii stwierdził na piśmie, że:

a) rozpoznana  choroba  zwierzęcia  jest
nieuleczalna  i  istnieje
prawdopodobieństwo  padnięcia
zwierzęcia  w  ciągu  72  godzin  od
rozpoznania,

b) konieczne było bezzwłoczne skrócenie
cierpień  zwierzęcia,  które  uległo
wypadkowi;

26. Schorzenie  Obustronne  -  oznacza  schorzenie
lub  chorobę  obejmującą  obie  strony  ciała,
dotyczące jedynie Schorzeń Ortopedycznych.

27. Orzecznik  - oznacza Lekarza  Weterynarii,
którego  Ubezpieczyciel  może  wyznaczyć  do
monitorowania  i  kontrolowania  prawidłowości
usług  świadczonych  na  rzecz  Zwierzęcia,
zasadności  opłat  i  związku  zachodzącego
pomiędzy schorzeniami.

28. Schorzenie  Ortopedyczne – schorzenie,  które
dotyczy  układu  mięśniowo-szkieletowego,
składającego  się  z  kości  (szkieletu),  mięśni,
chrząstek,  ścięgien,  więzadeł  i  stawów  z

wyłączeniem złamań, skręceń oraz zwichnięć w
następstwie Nieszczęśliwego Wypadku.

29. Uraz –  uszkodzenie  tkanek,  narządów  lub
większego  obszaru  ciała  na  skutek  działania
czynnika zewnętrznego (m.in.: mechanicznego,
termicznego, chemicznego czy elektrycznego).

30. Wcześniejsze Schorzenie oznacza:
a)  Schorzenie  Przewlekłe zaobserwowane  u  
Zwierzęcia przez  Ubezpieczonego lub  przez  
Lekarza  Weterynarii w  imieniu  
Ubezpieczonego przed  końcem  Karencji,  a  
także związane z nim inne schorzenia
b)  Zachorowanie lub  Uraz,  który  po  raz  
pierwszy  wystąpił  lub  spowodował  Objawy 
Kliniczne u Zwierzęcia przed końcem Karencji, 
a także związane z nim inne schorzenia.
Niezdiagnozowane schorzenia powodujące 
Objawy Kliniczne w czasie określonym w 
punktach a) lub b) powyżej 
również uznaje się za wcześniejsze.

31. Zakład Leczenia Zwierząt – placówka ochrony
zdrowia  i  dobrostanu  zwierząt  utworzona  w
celu  świadczenia  usług  z  zakresu  medycyny
weterynaryjnej (Usług Weterynaryjnych).

§3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są:
a) Niezbędne Koszty Leczenia Zwierzęcia:

 w wieku od 2 miesiąca życia do
Padnięcia  Zwierzęcia w
Wariancie „Na Wypadek”

 w wieku od 2 miesiąca życia do
ukończenia  7  roku  życia  w
Wariancie „Na Zdrowie”;

b) Odpowiedzialność  Cywilna
Ubezpieczonego za  szkody  wyrządzone
przez Zwierzę;

c) Wariantem „Na Zdrowie” mogą być objęte
Zwierzęta w wieku powyżej  7 roku życia
do  ukończenia 12  roku  życia, pod
warunkiem,  że  pies  lub  kot  został
zgłoszony  do  ubezpieczenia  przed
ukończeniem 7 roku życia. 

§5 Sumy ubezpieczenia

1. Sumy  ubezpieczenia,  sumy  gwarancyjne  oraz
górne  limity  odpowiedzialności  w
poszczególnych  wariantach  ubezpieczenia
prezentuje Tabela nr 1.
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Tabela nr 1 Zakres Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/
gwarancyjna w PLN 

Wariant
“Na

Wypadek”

Wariant
“Na Zdrowie”

1.  Ubezpieczenie  niezbędnych
kosztów  leczenia  weterynaryjnego
psa  lub  kota  w  związku  z  nagłym
zachorowaniem:

BRAK 1500

2.  Ubezpieczenie  niezbędnych
kosztów  leczenia  weterynaryjnego
psa  lub  kota  w  związku  z
nieszczęśliwym wypadkiem:

1000 BRAK

3. Ubezpieczenie  odpowiedzialności
cywilnej  Ubezpieczonego  za  szkody
spowodowane przez psa lub kota

5000 5000

2. W  wymienionych  sumach  ubezpieczenia
zwracamy  Niezbędne Koszty  Leczenia  takie
jak:
a) zabiegi operacyjne;
b) badania obrazowe: RTG, USG i inne;
c) Usługa Weterynaryjna wykonywana przez

Lekarza Weterynarii;
d) testy  laboratoryjne  uznane  jako

Niezbędne Koszty Leczenia;
e) hospitalizacja  Zwierzęcia w Zakładzie

Leczenia Zwierząt;
f) leki  przypisane  i  podane  przez  Lekarza

Weterynarii lub personel weterynaryjny;
g) koszt  eutanazji  jeśli  decyzją  Lekarza

Weterynarii konieczne  jest  bezzwłoczne
skrócenie cierpień Zwierzęcia.

§6 Udział własny

1. Udział  własny   Ubezpieczonego w  Szkodzie
wynosi:
a) z  tytułu  Niezbędnych  Kosztów  Leczenia

realizowanych  na  terenie  Rzeczpospolitej
Polskiej  -  15% poniesionych  kosztów  nie
mniej  niż  30  złotych  z  tytułu  pierwszej
Szkody w okresie ubezpieczenia.

b) z  tytułu  Niezbędnych  Kosztów  Leczenia
realizowanych  na  terenie  Rzeczpospolitej
Polskiej  -  15% poniesionych  kosztów  nie
mniej  niż  60  złotych  z  tytułu  drugiej  i
każdej  kolejnej   Szkody  w  okresie
ubezpieczenia.

c) z  tytułu  Niezbędnych  Kosztów  Leczenia
realizowanych  poza  terytorium
Rzeczpospolitej  Polskiej   -  50%
poniesionych kosztów.

§7 Wyłączenia odpowiedzialności

Prosimy  uważnie  zapoznać  się  z  poniższymi  
włączeniami.  W  przypadkach  objętych  
wyłączeniem  Ubezpieczyciel  nie  udzieli  
Ochrony  Ubezpieczeniowej w  ramach  
umowy  ubezpieczenia,  a  Ubezpieczony nie  
otrzyma zwrotu  składki  ani  zwrotu  
Niezbędnych Kosztów Leczenia,  które  
poniósł.

1. Odpowiedzialnością  ubezpieczyciela  nie  są
objęte Szkody:
a) wyrządzone  umyślnie  lub  wskutek

rażącego  niedbalstwa  przez
ubezpieczającego lub ubezpieczonego;

b) wyrządzone  umyślnie  przez  osobę  bliską
ubezpieczonego;

c) będące  skutkiem  zaniedbania  szczepień
ochronnych  lub  profilaktyki  przeciw
pasożytniczej.

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie 
obejmuje kosztów powstałych  w wyniku:
a) schorzeń Genetycznych i ich powikłań;
b) żywienia  Zwierzęcia podczas  pobytu  w

Zakładzie Leczenia Zwierząt;
c) więcej niż jednego usunięcia połkniętego

ciała  obcego  w  jednym  okresie
ubezpieczenia;

d) operacji  plastycznych  i  zabiegów
stomatologicznych z  wyjątkiem operacji  i
zabiegów  stomatologicznych,  które  są
niezbędne  dla  usunięcia  następstw
Nieszczęśliwych Wypadków;

e) badań  kontrolnych  i  opieki  lekarskiej  nie
wynikającej  z  Zachorowania lub
Nieszczęśliwego wypadku;

f) szkód w hodowli  prowadzonej  dla  celów
doświadczalnych;

g) szkód wywołanych hodowlą niezgodnie  z
wymogami,  wywołanych  poprzez
niezapewnienie  zwierzętom,  właściwych
warunków  bytowania,  pielęgnacji  lub
żywienia;

h) przewożenia  zwierząt  niezgodnie  z
obowiązującymi przepisami;

i) uśmiercania  zwierząt  w  wyniku  realizacji
obowiązujących  przepisów  o  ochronie
zwierząt;

j) rozmnażania,  ciąży,  oszczenienia  lub
okocenia;

k) komórkowej  terapii  zastępczej,  w  tym
między  innymi  terapii  komórkami
macierzystymi,  chyba  że  Orzecznik
Ubezpieczyciela  uzna  je  za Niezbędne
Koszty Leczenia;
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l) decyzji Ubezpieczonego o wyborze innego
przebiegu  Leczenia niż  zalecany
Ubezpieczonemu przez  Lekarza
Weterynarii, chyba że Ubezpieczyciel uzna
przebieg  Leczenia za  prawidłowy  po
wcześniejszej autoryzacji Szkody;

m) Urazu lub Zachorowania spowodowanego
przez  agresywne  działania  innego
zwierzęcia,  które  stale  lub  czasowo
zamieszkuje lub znajduje się pod opieką w
gospodarstwie  domowym
Ubezpieczonego;

n) podawania suplementów diety, witamin i
karmy,  niezależnie  od  tego  czy  zostały
przypisane przez Lekarza Weterynarii;

o) stanu  wyjątkowego,  inwazji,  działań
wojennych,  wewnętrznych  zamieszek,
aktów terroryzmu, rewolucji;

p) dojazdu  lekarza  weterynarii  do  chorego
zwierzęcia;

q) leczenia poza terytorium Unii Europejskiej;
r) leczenia  zwierząt  pracujących  i

funkcyjnych  oraz  uczestników  zawodów
sportowych i ekstremalnych;

s) Wcześniejszych  Schorzeń oraz  ich
powikłań w tym Schorzeń Obustronnych

Wyjaśnienie i przykłady:
▪ Jeżeli  przed zawarciem ubezpieczenia

u  Zwierzęcia Ubezpieczonego
zdiagnozowano  Schorzenie
Obustronne po  jednej  stronie  ciała,
wzrasta  ryzyko  rozwinięcia  się  tego
samego schorzenia po drugiej stronie
ciała,  wobec czego kolejne przypadki
wystąpienia  takiego  schorzenia  nie
będą objęte ubezpieczeniem.

▪ Jeżeli  przed  końcem  Karencji u  psa
zdiagnozowano  zerwanie  więzadła  w
lewej  nodze,  późniejsze  zerwanie
więzadła  w  prawej  nodze  będzie
uznane za Wcześniejsze Schorzenie.

▪ Jeżeli  u  Zwierzęcia przed  końcem
Karencji zdiagnozowano  lub  leczono
nadczynność  tarczycy,  zakres
ubezpieczenia  Zwierzęcia nie  będzie
obejmował  Niezbędnych Kosztów
Leczenia nadczynności  tarczycy,  jak
również  schorzeń  nerek,  serca  i
nadciśnienia, które mogą powstać na
tym tle.

▪ Schorzenia,  które  pojawiły  się  przed
końcem  Karencji  i  dały  Objawy
Kliniczne w  okresie  kolejnych
dwunastu miesięcy, będą uważane za
Wcześniejsze Schorzenia.

▪ Jeżeli  Zwierzę wykazywało  Objawy
Kliniczne schorzenia
dermatologicznego  przed  końcem
Karencji,  zakres  ubezpieczenia  może
ponownie  objąć  schorzenia
dermatologiczne,  o  ile  Zwierzę nie
będzie  miało  schorzeń
dermatologicznych  przez  dwanaście
kolejnych miesięcy.

3. Ubezpieczeniem  z  tytułu  odpowiedzialności
cywilnej nie są objęte szkody:
a) polegające  na  uszkodzeniu  ciała  lub

mienia Ubezpieczonego oraz osób bliskich
z nim zamieszkujących,

b) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub
utracie  pieniędzy  lub  innych  środków
płatniczych,  biżuterii,  papierów
wartościowych,  dokumentów,  nośników
danych,  zbiorów  o  charakterze
kolekcjonerskim, dzieł sztuki i rękopisów,

c) wynikające  z  przeniesienia  chorób  przez
zwierzę na inne zwierzęta bądź ludzi,

d) wynikające z zajęć zarobkowych zwierząt,
e) Szkody wyrządzonej  przez Zwierzę w

pojazdach mechanicznych,
f) które  mogą  być  pokryte  z  innego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

§8 Początek odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

1. Okres  ubezpieczenia  wskazany  jest  na
Certyfikacie  z  zastrzeżeniem  zapisów
niniejszego paragrafu.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna
się zgodnie z okresami  Karencji  w ust.  2, nie
wcześniej  jednak  niż  od  dnia  następnego  po
opłaceniu całości składki.

3. Okresy  Karencji są  uzależnione  od  wariantu
ubezpieczenia i  wynoszą odpowiednio:
a) Dla Wariantu „Na Wypadek”: 

 za  Szkody wynikające  z  tytułu
odpowiedzialności  cywilnej  –
jeden dzień od dnia wskazanego
jako  pierwszy  dzień  okresu
ubezpieczenia,

 za Szkody wynikające z zaginięcia
lub kradzieży  Zwierzęcia  -  jeden
dzień  od  dnia  wskazanego  jako
pierwszy  dzień  okresu
ubezpieczenia ,

 za  Szkody  wynikające  z
Nieszczęśliwego  Wypadku –
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siedem dni  od  dnia  wskazanego
jako  pierwszy  dzień  okresu
ubezpieczenia. 

b) Dla Wariantu „Na Zdrowie”:
 za  Szkody wynikające  z  tytułu

Odpowiedzialności  Cywilnej  –
jeden dzień od dnia wskazanego
jako  pierwszy  dzień  okresu
ubezpieczenia,

 za  Szkody powstałe  na  skutek
zachorowania – trzydzieści dni od
dnia  wskazanego  jako  pierwszy
dzień okresu ubezpieczenia,

 za  Szkody powstałe  w  wyniku
Schorzeń Ortopedycznych – sześć
miesięcy  od  dnia  wskazanego
jako  pierwszy  dzień  okresu
ubezpieczenia.

4. Karencji nie  stosuje  się  w  przypadku
zawierania  umowy  ubezpieczenia  na  kolejny
12  miesięczny  okres  od  dnia  następnego  po
zakończeniu poprzedniej ochrony.

§9 Koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela

1. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy
ubezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia
zawarcia  umowy  ubezpieczenia.  Odstąpienie
od  umowy  nie  zwalnia  ubezpieczającego  od
opłacenia  składki  za  okres  korzystania  z
ochrony ubezpieczeniowej.

2. W  razie  zbycia  przedmiotu  ubezpieczenia
prawa z umowy ubezpieczenia mogą, za zgodą
ubezpieczyciela, być przeniesione na nabywcę.

3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z  upływem  okresu  ubezpieczenia,  o  ile

któraś ze stron złożyła oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy,

b) z  dniem  przejścia  przedmiotu
ubezpieczenia na nabywcę, jeżeli prawa z
tytułu  umowy  ubezpieczenia  nie  zostały
przeniesione na nabywcę,

c) w  wariancie  Na  Wypadek  z  chwilą
Padnięcia Zwierzęcia.

d) W  wariancie  Na  Zdrowie   z  chwilą
ukończenia przez zwierzę 12 roku życia

§10 Składka za ubezpieczenie

1. Składkę  ubezpieczeniową  ustala  się  na
podstawie  taryf  obowiązujących  w  dniu

zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wysokość  składki  za  pierwszy  okres

ubezpieczenia  uzależniona  jest  od  wariantu
ubezpieczenia,  zakresu  ubezpieczenia,  sumy
ubezpieczenia  oraz  okresu  odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.

3. Wysokość  składki  za  kolejne  okresy
ubezpieczenia  uzależniona  jest  od  wariantu
ubezpieczenia,  zakresu  ubezpieczenia,  sumy
ubezpieczenia,  okresu  odpowiedzialności
Ubezpieczyciela,  wieku  zwierzęcia,
zastosowanej zwyżki lub zniżki.

4. Zapłata  składki  następuje  w  formie
bezgotówkowej lub gotówkowej.

5. Za  dzień  płatności  uważa  się  dzień  uznania
rachunku ubezpieczyciela lub agenta.

§ 11 Prawa i obowiązki ubezpieczającego w
przypadku powstania szkody

1. Ubezpieczony  obowiązany  jest  powiadomić
ubezpieczyciela o szkodzie drogą telefoniczną
pod numerem telefonu +48 505-867-935 lub
mailową na adres likwidacja@petsupport.pl w
ciągu  2 dni  roboczych  od  powzięcia  o  niej
wiadomości  lub  zgłoszenia  roszczenia  przez
osobę poszkodowaną.

2. W  razie  naruszenia  z  winy  umyślnej  lub
niedbalstwa obowiązku o którym mowa w ust
1,  Ubezpieczyciel  ma  prawo  odpowiednio
zmniejszyć  świadczenie,  szczególnie  jeżeli
naruszenie  mogło  się  przyczynić  do
zwiększenia  szkody  lub  utrudniło  ustalenie
okoliczności i skutków zdarzenia.

3. W  razie  zajścia  wypadku  Ubezpieczający i
Ubezpieczony obowiązani są użyć dostępnych
im środków w celu ratowania  Zwierzęcia oraz
zapobieżeniu  szkodzie  lub  zmniejszeniu  jej
rozmiarów.

4. Ubezpieczyciel  jest  obowiązany  w  granicach
sumy ubezpieczenia  zwrócić  koszty  wynikłe  z
zastosowania  środków,  o  których  mowa  w
ust.3, jeżeli  środki  te były celowe nawet jeśli
okazały się bezskuteczne.

5. Ubezpieczony  ma  prawo  wystąpić  za
pośrednictwem  Lekarza  Weterynarii,
posiadającego  odpowiednią  umowę  z
Ubezpieczycielem, o bezgotówkową realizację
leczenia w przypadkach dłuższej  i  kosztownej
kuracji.  Po  uzyskaniu  zgody  Ubezpieczyciela
realizacja  kuracji  odbywa  się  dla
ubezpieczonego  bezgotówkowo,  z  wyjątkiem
konieczności pokrycia udziału własnego.
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§12 Ustalenie wysokości i wypłata
odszkodowania

1. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.

2. Gdyby  w  terminie  określonym  w  ust.1
wyjaśnienie  okoliczności  koniecznych  do
ustalenia  odpowiedzialności  ubezpieczyciela
albo  wysokości  odszkodowania  okazało  się
niemożliwe,  odszkodowanie  wypłaca  się  w
ciągu  14  dni  od  dnia,  w  którym  przy
zachowaniu należytej  staranności  wyjaśnienie
tych  okoliczności  było  możliwe.  Bezsporną
część odszkodowania  wypłaca  się  w terminie
określonym w ust.1.

3. Ustalenie  zasadności  i  wysokości
odszkodowania  w  każdym  przypadku
następuje  na  podstawie  wniosku  o  wypłatę
świadczenia  oraz  pisemnych  dowodów
(książeczki  zdrowia,  dokumentów,  rachunków,
paragonów,  faktur,  historii  choroby  etc.)
przedkładanych  przez  Ubezpieczonego,  z
zastrzeżeniem prawa weryfikacji przedłożonych
dokumentów  oraz  zasięgania  opinii
Orzeczników.

4. Przepisy  ust.  1-3  nie  dotyczą  sytuacji,  gdy
koszty  leczenia  na  wniosek  Lekarza
Weterynarii realizowane  są  na  rachunek
Ubezpieczyciela. Likwidacja Szkody odbywa się
pomiędzy  Ubezpieczycielem  a  Lekarzem
Weterynarii.  Ubezpieczony ma  jedynie
obowiązek pokryć udział własny.

5. Suma  ubezpieczenia  lub  suma  gwarancyjna
stanowią  górną  granicę  odpowiedzialności  w
odniesieniu do każdego ryzyka.

§13 Regres ubezpieczeniowy

1. Z  dniem  wypłaty  przez  Ubezpieczyciela
odszkodowania  roszczenia  Ubezpieczonego
przeciwko  osobie  trzeciej  odpowiedzialnej  za
szkodę  przechodzą  z  mocy  prawa  na
Ubezpieczyciela  do  wysokości  zapłaconego
odszkodowania.  Jeżeli  ubezpieczyciel  pokrył
jedynie  część  szkody,  Ubezpieczonemu
przysługuje  co  do  pozostałej  części
pierwszeństwo zaspokojenia.

2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia
ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi
ubezpieczony  pozostaje  we  wspólnym

gospodarstwie domowym.
3. W  razie  zajścia  zdarzenia  ubezpieczeniowego

Ubezpieczający i  Ubezpieczony obowiązani są
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych  wobec  osób
odpowiedzialnych za szkodę.

4. Zrzeczenie  się  roszczeń  przeciwko  osobie
trzeciej  odpowiedzialnej  za  szkodę bez zgody
Ubezpieczyciela  znosi  odpowiedzialność
Ubezpieczyciela.

§14 Postanowienia końcowe

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia  można  wytoczyć  albo  według
przepisów  o  właściwości  ogólnej  albo  przed
sąd  właściwy  dla  miejsca  zamieszkania
Ubezpieczającego,  Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. Skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie
Lynx  Sp.  z  o.  o.  związane  z zawarciem  lub
wykonaniem  Umowy  ubezpieczenia  są
rozpatrywane  bez  zbędnej  zwłoki  jednak  nie
później  niż  w  terminie  30  dni  od  daty  ich
otrzymania przez Lynx Sp. z o. o..

3. Lynx Sp. z o. o. informuje zainteresowanego o
sposobie  wyjaśnienia  skargi  lub  zażalenia
niezwłocznie  po  ich  rozpatrzeniu,  w  sposób
uzgodniony z tą osobą. 

4. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony
z umowy ubezpieczenia ma prawo także:

a. w  pierwszej  kolejności  zwrócić  się  o
ponowne  rozpatrzenie  sprawy  przez
GasanMamo Ltd. lub osobę działającą
w jego imieniu;

b. przedstawić  swoją  sprawę
Rzecznikowi Ubezpieczonych;

c. przestawić swoją sprawę właściwemu
organowi nadzoru.

5. Powyższe  działania  nie  ograniczają  jego
uprawnień wynikających z ust.1.

6. Warunki  Ubezpieczenia  w  niniejszym
brzmieniu  mają  zastosowanie  do  umów
zawieranych od dnia 19 listopada 2014.

Stanisław Plakwicz
Prezes Zarządu Lynx Sp. z o. o.
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WARUNKI UBEZPIECZENIA PETSUPPORT ASSISTANCE  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejsze  Warunki  grupowego  ubezpieczenia  PETSUPPORT
ASSISTANCE ” zwane dalej WU, regulują zasady świadczenia ochrony
ubezpieczeniowej  udzielonej  przez  Ubezpieczyciela  Ubezpieczonym
zgłoszonym  do  ubezpieczenia  przez  Klientów  Ubezpieczającego  w
ramach Umowy zawartej w dniu 30 kwietnia 2014r. pomiędzy Europ
Assistance SA  (zwanym dalej Ubezpieczycielem) a  LYNX Sp. z o. o.
(zwanym dalej  Ubezpieczającym) o ryzyka nieszczęśliwego wypadku
Zwierząt będących własnością Ubezpieczonego. 
 

§ 1  DEFINICJE 
 

Pojęciom  określonym  w  niniejszych  WU  nadaje  się  znaczenie
określone poniżej:   
1. Centrum Alarmowe - Europ  

Assistance Polska Sp. z o.o.,  
wyłącznie uprawniona do organizacji   i

wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających
z Umowy ubezpieczenia grupowego. 

2. Klient  -  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka
organizacyjna nie będąca osobą prawną, a będąca właścicielem
Zwierzęcia  i  mająca  zawartą  umowę  Ubezpieczenia  z
Ubezpieczającym; 

3. Hospitalizacja  – pobyt  Ubezpieczonego   w  szpitalu,
trwający powyżej 4 dni;

4. Nieszczęśliwy  wypadek  -  nagłe  zdarzenie  powstałe  na
terytorium  Polski,  wywołane  przyczyną  zewnętrzną,  w
następstwie którego Zwierzę doznało uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub poniosło śmierć; 

5. Osoba  bliska -  małżonek,  dzieci,  pasierbowie,  dzieci
przysposobione  albo  przyjęte  na  wychowanie,  rodzice,
przysposabiający,  rodzeństwo,  ojczym,  macocha,  teściowie,
dziadkowie,  wnukowie,  zięciowie  i  synowe  Ubezpieczonego,
osoby  pozostające  z  Ubezpieczonym  w  konkubinacie  –
zamieszkałe  i  prowadzące  z  Ubezpieczonym  wspólnie
gospodarstwo domowe; 

6. Rasa -  grupa zwierząt danego gatunku, które odznaczają
się  zespołem  tych  samych  pożądanych  cech  fizycznych  i
psychicznych ściśle  odpowiadających przewidzianemu wzorcowi
oraz  które  wiernie  przekazują  te  cechy  swemu  potomstwu;
Zespół  zwierząt,  który  przez  co  najmniej  5  pokoleń  wykazuje
niezmiennie cechy danego wzorca; 

7. Ubezpieczony  - Klient,  który przystąpił  do ubezpieczenia
na zasadach opisanych w WU; 

8. Umowa - Umowa grupowego ubezpieczenia „PETSUPPORT
Assistance”  z  dnia  30  kwietnia  2014  roku  zawarta  pomiędzy
Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 

9. Zdarzenie assistance - niezależne od woli Ubezpieczonego,
o którym mowa w ust. 7,  zdarzenie przyszłe i niepewne, które
wystąpiło w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 

10. Zwierzę  - stanowiący  własność  Ubezpieczonego  zdrowy
kot albo zdrowy pies należący do Ras domowych. 

 

§ 2  PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

1. Przedmiotem  ubezpieczenia  jest  organizacja  albo
organizacja i pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów świadczeń
assistance określonych w niniejszych WU, świadczonych na rzecz
Ubezpieczonego  za  pośrednictwem  Centrum  Alarmowego  w
następstwie Zdarzenia assistance. 

2. Zakres  świadczeń,  sumy  ubezpieczenia  na  poszczególne
świadczenia  oraz  ilość  świadczeń  przysługujących  w  ramach

niniejszego ubezpieczenia określony został w poniższej Tabeli nr
1. 

 
Tabela nr 1 - Tabela świadczeń i limitów  

 

Lp. Świadczenie Zdarzenie
Assistance

Sumy ubezpieczenia i
limity świadczeń w

okresie ubezpieczenia

1. 

Infolinia weterynaryjna
oraz organizowanie 
wizyt w placówkach 
weterynaryjnych  

Na życzenie Bez limitu 

2. 
Transport zwierzęcia 
do najbliższej placówki 
weterynaryjnej  

Nieszczęśliwy
wypadek

500 PLN
maksymalnie

jedno 
świadczenie w okresie

ubezpieczenia 

3. 

Transport 
zwierzęcia  z 
placówki do 
miejsca 
zamieszkania 

Nieszczęśliwy
wypadek

500 PLN
maksymalnie

jedno 
świadczenie w okresie

ubezpieczenia 

4. 
Opieka nad 
zwierzęciem 
domowym  

Hospitalizacja
Ubezpieczonego
dłuższa niż 4 dni

500 PLN
maksymalnie

jedno
świadczenie w

okresie
ubezpieczenia

5.  Pet Asystent  Na życzenie Bez limitu  

6. 
Pomoc podczas 
organizacji pogrzebu 

Nieszczęśliwy
wypadek organizacja 

7 

Pomoc w organizacji 
poszukiwania 
zwierzęcia domowego, 
jeśli zostało ono 
zgubione bądź 
skradzione 

Zaginięcie organizacja 

8 

Tłumaczenie 
dokumentów 
(książeczka zdrowia, 
historia choroby itd.) 
zwierzęcia domowego 
na język angielski 

Nieszczęśliwy
wypadek

organizacja 

 
 

§ 3  SUMA UBEZPIECZENIA 
 

1. Sumy ubezpieczenia stanową górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.  Sumy  ubezpieczenia  oraz  ilościowe  limity
świadczeń w odniesieniu do poszczególnych Zdarzeń assistance
określone są w Tabeli nr 1 powyżej.

2. Sumy ubezpieczenia i limity świadczeń są stałe  i nie podlegają
zmianie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

3. Niewykorzystany  limit  w  danym  okresie  ubezpieczenia  nie
przechodzi na kolejny roczny okres ubezpieczenia. 
 

§ 4 OPISY ŚWIADCZEŃ 
 

1. POMOC WETERYNARYJNA 
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a) Organizacja wizyt w placówkach weterynaryjnych 
Centrum Alarmowe  udzieli  telefonicznej  informacji  o  danych
teleadresowych  placówek  weterynaryjnych  działających  na
terytorium Polski i dokona rezerwacji wizyty w wybranej przez
Ubezpieczonego placówce na koszt Ubezpieczonego.  
 

b) Infolinia weterynaryjna 
Centrum Alarmowe  udzieli telefonicznie informacji pomocnych
w  opiece  nad  Zwierzęciem  w  zakresie  następujących
zagadnień: 

1) pielęgnacja,  
2) żywienie, 
3) opieka w szczególnych etapach życia ( np. ruja,

reprodukcja), 4) objawy chorobowe, 
5) przygotowanie do zabiegów oraz pielęgnacja po

zabiegach, 
6) postępowanie w nagłych wypadkach, 
7) informacje czym mogą nas zarazić koty i  psy -

choroby pasożytnicze i zakaźne, 
8) konsultacje w przypadku stwierdzenia zaburzeń

w zachowaniu, 
9) stomatologia, 
10) niezbędne szczepienia i kalendarz szczepień, 
11) podawanie tabletek, leków płynnych, mierzenie

temperatury ciała. 
 

2. POMOC OPIEKUŃCZA 
 
a) Transport zwierzęcia do placówki weterynaryjnej oraz z 

placówki weterynaryjnej do miejsca zamieszkania – W 
przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
(NNW) Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty 
transportu zwierzęcia  ( do najbliższej placówki 
weterynaryjnej oraz/lub z placówki weterynaryjnej do 
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli z uwagi na 
stan zdrowia zwierzęcia według opinii weterynarza  jest 
to niezbędne.  

 
b) Opieka nad zwierzęciem domowym -  W przypadku 

hospitalizacji Ubezpieczonego,  Centrum Alarmowe  
zorganizuje i pokryje koszty opieki nad zwierzęciem 
domowym. Świadczenie jest realizowane, gdy w miejscu 
pobytu Zwierzęcia nie ma osoby, która mogłaby taką 
opiekę zapewnić. Koszty karmy i środków czystości 
pokrywa Ubezpieczony.

 
 
3. POMOC INFORMACYJNA I ORGANIZACYJNA 

 
a) Usługi Pet Asystent 

 
1) Na wniosek i koszt Ubezpieczonego Centrum Alarmowe

zapewni usługi w zakresie organizacji świadczeń: 
a) DOSTAWA  TOWARÓW  -  organizacja

zakupu  i  dostarczenia  pod  wskazany
adres  wybranych  przez
Ubezpieczonego  artykułów  dla
Zwierząt  tj.  np.  karma,  zabawki,
akcesoria, ubranka;

b) PODRÓŻ  -  pomoc  w  planowaniu  i
organizacji wyjazdów turystycznych na
które  Ubezpieczony  może  zabrać
zwierzę  (rezerwacja  hoteli,
pensjonatów  czy  wycieczek
organizowanych przez biura podróży).
Organizacja  zakupu  i  dostarczenia
specjalnych  klatek  do  przewozu
Zwierząt, 

2) OPIEKA - organizacja opieki nad Zwierzęciem w miejscu
wskazanym  przez  Ubezpieczonego,  organizacja  usług
fryzjerskich.  Ponadto  na  wniosek  Ubezpieczonego
Centrum Alarmowe  udzieli telefonicznej informacji na
temat danych teleadresowych:- fryzjerów zwierząt, 

a) ośrodków szkolenia psów, 
b) schronisk dla zwierząt, 
c) punktów znakowania zwierząt, 
d) sklepów zoologicznych, 
e) hoteli,  pensjonatów,  restauracji

przyjaznych  zwierzętom  (do  których
można udać się z pupilem),

f)  cmentarzy dla zwierząt,  
g)
h) terminów  wystaw  psów  i  kotów,

warunków  jakie  należy  spełnić  w
związku z podróżowaniem z psem lub
kotem  w  środkach  komunikacji
publicznej, 

i)
j) formalności  i  dokumentów

niezbędnych  w  trakcie  podróży
zagranicznej ze Zwierzęciem, 

k)
l) podatków od posiadania psów, 
m)
n) przepisów  dotyczących  sprzątania

psich odchodów. 
 

3) Pomoc  podczas  organizacji  pogrzebu  -  W  przypadku
wystąpienia  Zdarzenia assistance,  Centrum Alarmowe
udzieli  telefonicznej  informacji  o  możliwych  formach
pochówku,  usługach  towarzyszących   oraz  lokalizacji
cmentarzy  dla  zwierząt  lub  dokona  rezerwacji
wybranych  świadczeń  w   wybranej  przez
Ubezpieczonego firmie na koszt Ubezpieczonego.  

4) Pomoc  w  organizacji  poszukiwania  zwierzęcia
domowego, jeśli został ono zgubiony bądź skradziony –
w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance Centrum
Alarmowe  organizuje  zamieszczenie  ogłoszenia  o
zaginięciu Zwierzęcia w prasie oraz Internecie. Koszty
zamieszczenia ogłoszenia pokrywa Ubezpieczony.  

5) W  przypadku  zajścia  zdarzenia  poza  granicą  Polski
assistance  Centrum  Alarmowe  organizuje  usługę
przetłumaczenia  dokumentów dotyczących  Zwierzęcia
na język angielski. Koszt usługi pokrywa Ubezpieczony.

 
 

§ 5  PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA  I CZAS TRWANIA OKRESU
UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

 
 

1. Okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy. Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela wobec danego Ubezpieczonego rozpoczyna w
dniu wskazanym jako początek okresu ubezpieczenia.. 

2. Ochrona  ubezpieczeniowa  w  ramach  jednego
przystąpienia odnosi się wyłącznie do jednego Zwierzęcia. 

3. Ochrona  ubezpieczeniowa  kończy  się  w  jednym  ze
wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego, który z
nich nastąpi wcześniej: 

a) w dniu śmierci Ubezpieczonego, 
b) z upływem okresu ubezpieczenia, 
c) z dniem sprzedaży Zwierzęcia, 
d) z chwilą śmierci Zwierzęcia, 
e) rezygnacji  Ubezpieczonego  z  ochrony

ubezpieczeniowej. 
4. Objecie  ochroną  ubezpieczeniową  jest  dobrowolne  i
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Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia.  
5. Rezygnacja  z  ubezpieczenia  nastąpi  z  upływem  dnia

wskazanego   w   oświadczeniu  o  rezygnacji  z  ubezpieczenia,
jednak  nie  wcześniej  niż  z  upływem  dnia  wpłynięcia  do
Ubezpieczyciela przedmiotowego oświadczenia. Przedmiotowe
oświadczenie  powinno zawierać:  oświadczenie  o rezygnacji  z
ubezpieczenia,  numer  polisy,  imię  i  nazwisko,  adres
korespondencyjny Ubezpieczonego, rasę i nazwę zwierzęcia.  

6. W  przypadku  rezygnacji  z  ubezpieczenia  składka  za
niewykorzystany  okres  ochrony  ubezpieczeniowej  zostanie
rozliczona zgodnie z § 6 ust. 2-3.  
 

§ 6 SKŁADKA 
 
 

1. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. W przypadku
rezygnacji  z  ubezpieczenia  zgodnie  z  §  5  ust.  5-6  oraz  w
przypadku  sprzedaży  Zwierzęcia,  Ubezpieczyciel  zwróci
Ubezpieczającemu  składkę  za  niewykorzystany  okres  ochrony
ubezpieczeniowej,  liczony  od  dnia  następnego  po  dniu
rozwiązania stosunku ubezpieczenia.   

 

§ 7 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA 

 
 

1) Ubezpieczyciel  może  odmówić  spełnienie  świadczenia  lub
pokrycia jego kosztów, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub
na skutek rażącego niedbalstwa nie  zgłosił żądania spełnienia
świadczenia do Centrum Alarmowego i poniósł takie koszty bez
porozumienia  z  Centrum  Alarmowym,,  jeśli  to  działanie  lub
zaniechanie  Ubezpieczonego  przyczyniło  się  do  zwiększenia
szkody  lub  uniemożliwiło  Ubezpieczycielowi  ustalenie
okoliczności skutków zdarzenia assistance. 

2) Z  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  wyłączone  są  zdarzenia
będące następstwem:  

a) działania  siły wyższej, przez którą należy rozumieć:
trzęsienie lub osunięcie się ziemi, powódź, huragan,
pożar  oraz  działań  wojennych,  zamieszek,
rozruchów,  strajków,  aktów  terroru  oraz  działania
energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i
pola elektromagnetycznego,  

b) szkód powstałych na skutek znajdowania się  przez
Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu
alkoholu,  narkotyków  lub  innych  środków
odurzających,  jak  również  substancji
psychotropowych lub leków o podobnym działaniu –
jeżeli  Ubezpieczony  wiedział  lub  powinien  był
wiedzieć o takim działaniu leku, 

c) umyślnego działania Ubezpieczonego lub umyślnego
działania Osoby bliskiej, 

d) rażącego  niedbalstwa  Ubezpieczonego,  chyba  że
realizacja  świadczenia  odpowiada  w  danych
okolicznościach względom słuszności, 

pod warunkiem, że działania,  o których mowa w pkt. 1) -  4)
powyżej miały wpływ na powstanie szkody. 

3) Informacje udzielane w ramach infolinii mają charakter ogólny i
informacyjny,  nie  stanowią  porady,  nie  mają  charakteru
diagnostycznego  i  nie  mogą  być  traktowane  jako  ostateczna
opinia czy porada.  

4) Z organizacji zostaną wykluczone świadczenia jeśli: 
a) zamówione  informacje  lub  zorganizowane  usługi

wykorzystywane  będą  w  celu  prowadzenia
działalności gospodarczej będą wykorzystane  w celu
realizacji obowiązków służbowych, 

c) usługa  polega  na  tworzeniu  katalogu  lub  bazy

informacji,  w  zakresie  w  jakim  wiąże  się  z
koniecznością  przeprowadzenia  badań  rynkowych,
selekcji  danych  i/lub  może  zostać  objęta  prawami
autorskimi,  

d) przygotowanie  informacji   lub  organizacja  usługi
wiąże  się  z  koniecznością  poniesienia  dodatkowych
kosztów  z  uwagi  na  wnioskowany  sposób
udostępnienia  informacji  lub  konieczności
przekształcenia  informacji  w  formę  wnioskowaną
przez klienta, 

e) dotyczą  usług  przeznaczonych  dla  grupy  liczącej
więcej  niż  10  osób  lub  polegających  na  zakupie
hurtowej ilości towarów lub usług,

f) mają  charakter  usług  związanych  z  doradztwem
finansowym lub działalnością wymagającą posiadania
licencji  lub koncesji, 

g) są  sprzeczne  z  prawem,  dobrymi  obyczajami  lub
społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem
przedmiotowego świadczenia. 

 
 
 

§ 8  OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 
 

1) W razie zajścia Zdarzenia assistance, Ubezpieczony zobowiązany
jest: 

a) niezwłocznie zgłosić do Centrum Alarmowego  zajście
zdarzenia  objętego  ochroną  ubezpieczeniową
telefonicznie  i  postępować  zgodnie  ze  wskazówkami
Centrum Alarmowego , 

b) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, 
c) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia, 
d) umożliwić  Centrum  Alarmowemu   dokonanie

czynności  niezbędnych  do  ustalenia  okoliczności
powstania  szkody,  zasadności  i  wysokości  roszczenia
oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, 

 
2) W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub

rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 pkt. 1)
Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
naruszenie  przyczyniło  się  do  zwiększenia  szkody  lub
uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 

3) Ubezpieczony  zobowiązany  jest  na  żądanie  Centrum
Alarmowego  okazać dokument tożsamości oraz podać wszelkie
informacje,  które  potrzebne  są  do  realizacji  świadczeń
wynikających z zakresu ubezpieczenia. 

 
 

§ 9 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY ASSISTANCE  
 

1) W przypadku zaistnienia Zdarzenia assistance, przed podjęciem
działań we własnym zakresie, Ubezpieczony zobowiązany jest:  

a)  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  12  godzin  od
powzięcia  wiedzy  o  zaistnieniu  Zdarzenia  assistance,
skontaktować się z Centrum Alarmowym   pod numerem
+48  022/  203  79  90.,  czynnym  całą  dobę,  7  dni  w
tygodniu.  Przez  Centrum  Alarmowe   Ubezpieczony
zostanie poproszony o następujące dane: 
a) numer polisy,
b) imię i nazwisko Ubezpieczonego, 
c) rasę  i  imię  Zwierzęcia  objętego  ochroną

ubezpieczeniową, 
d) adres  miejsca  zamieszkania  podany  przez

ubezpieczonego  w  dniu  przystąpienia  do
ubezpieczenia,oraz telefon kontaktowy, adres e-mail,

e) krótki  opis  zaistniałego  zdarzenia  oraz  rodzaj
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koniecznej pomocy, 
f) inne  informacje  niezbędne  operatorowi  Centrum

Alarmowego  do zorganizowania pomocy w ramach
świadczonych usług, 

g) postępować  zgodnie  z  dyspozycjami  Centrum
Alarmowego, 

h) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu uszkodzeń.
2) Zgodnie z § 7 ust. 1 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności

i  jest  zwolniony  z  obowiązku  zwrotu  wszelkich  kosztów
poniesionych  przez  Ubezpieczonego  w  przypadku  nie
skontaktowania  się  z  Centrum  Alarmowym,  chyba  że
skontaktowanie się z Centrum Alarmowym  w sposób wskazany
w  ust.  1  było  niemożliwe  z  przyczyn  niezależnych  od
Ubezpieczonego.  W  takim  wypadku  Ubezpieczonemu
przysługuje zwrot celowych i uzasadnionych z uwagi na rodzaj
pomocy  potrzebnej  w  związku  ze  Zdarzeniem  assistance
kosztów usług  assistance,  jeśli  zostały  one  zorganizowane  we
własnym  zakresie,  pod  warunkiem  przekazania  do
Ubezpieczyciela następujących dokumentów: 
a) oryginalnych  faktur/rachunków za  wykonane  usługi  oraz

innej  stosownej  dokumentacji,  np.:  medycznej,
uzasadniającej  niemożność  kontaktu  z  Centrum
Alarmowym, 

b) wniosku  o  refundację,  zawierającego  numer  karty
ubezpieczenia, imię i nazwisko Ubezpieczonego, dokładny
adres  zamieszkania Ubezpieczonego, krótki opis zdarzenia
(data,  miejsce,  godzina),  przyczynę  braku  kontaktu  z
Centrum Alarmowym Assistance przed podjęciem działań
we  własnym  zakresie,  dyspozycję  odnośnie  do  formy
wypłaty  pieniędzy (numer konta bankowego lub przekaz
pocztowy) na adres pocztowy Centrum Alarmowego : 

Europ Assistance Polska Sp. z o.o., przy ul. Wołoska 
5, 02-675 Warszawa. 

3) Ubezpieczyciel  dokona  zwrotu  celowych  i  uzasadnionych  z
uwagi na rodzaj pomocy potrzebnej w związku ze Zdarzeniem
assistance  kosztów  usług  assistance  poniesionych  przez
Ubezpieczonego,  o  których  mowa w ust.  2,  w  wysokości  nie
wyższej  niż  suma  ubezpieczenia,  w  terminie  30  dni,  z
uwzględnieniem postanowień ust. 2. 

4) Jeśli przy rozpatrywaniu wniosku okaże się, że podjęcie decyzji
jest  niemożliwe  ze  względu  na  konieczność  przedłożenia
dokumentacji  uzupełniającej,  Ubezpieczyciel  wyda  ostateczną
decyzję w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia. 

5) Jeżeli  Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych  w ust. 1
pkt 1) lub 2), a miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności
lub zakresu świadczenia usług assistance, Ubezpieczyciel  może
odpowiednio  ograniczyć  świadczenie  lub  jeżeli  jest  to
uzasadnione, odmówić spełnienia świadczenia. 

 
§  10   ZASADY

ZAMAWIANIA  I  REALIZACJI  USŁUG  Pet  Asystent
1) Ubezpieczony  zgłasza  wniosek  o
organizację świadczenia przez Centrum Alarmowe
drogą telefoniczną. 
2) Warunkiem  przyjęcia  wniosku  o  organizację  świadczenia

na koszt Ubezpieczonego jest: 
1)   podanie  przez  Ubezpieczonego  wszystkich   informacji

niezbędnych  Centrum  Alarmowemu  do  realizacji
świadczenia , w tym co najmniej następujących danych: 

a) imię i nazwisko Ubezpieczonego, 
b) telefon kontaktowy Ubezpieczonego, 
c) numeru PESEL Ubezpieczonego, 
d) dane karty płatniczej Uprawnionego niezbędne
do  zdalnego  obciążenia  jej  rachunku  (w  razie
uzgodnienia  z  Ubezpieczonym  pokrycia  kosztów
świadczenia przy pomocy karty płatniczej), e)  ilość i opis
zamawianych przedmiotów/usług, 
f) miejsca dostarczenia przedmiotów/usług, 

g) dokładny termin, w którym przedmioty/usługi mogą
być  przez  Uprawnionego  odebrane  i  opłacone,  2)
wyrażenie przez Ubezpieczonego, w nagranej przez
Centrum  Alarmowe  Assistance  rozmowie
telefonicznej,  zgody  na:  pokrycie  pełnego  kosztu
usługi  (wraz  z  ew.  kosztami  dodatkowymi
niezbędnymi do pełnej realizacji świadczenia), 

3) W przypadku  niespełnienia  przez  Ubezpieczonego  wyżej
wymienionych  warunków  Centrum  Alarmowe
uprawnione  jest  do  odmowy  organizacji  i  realizacji
świadczenia. 

4) Realizacja  usług  informacyjnych  polega  na  udzieleniu,
przez  operatora  Centrum  Alarmowego   obsługującego
zlecenie, informacji, zgodnie z treścią zapytania złożonego
przez  Ubezpieczonego.  Realizacja  usług  organizacyjnych
polega  na  niezwłocznym  przekazaniu  zlecenia
Ubezpieczonego przez Centrum Alarmowe  do właściwego
usługodawcy.  

5) Centrum  Alarmowe   niezwłocznie  drogą  telefoniczną
przedstawi  Ubezpieczonemu  kosztorys  realizacji
świadczenia,  który  Ubezpieczony  zaakceptuje  albo
zrezygnuje z jego dalszej realizacji. 

6) Centrum Alarmowe  stosuje się do zakresu cen ustalonego
z  Ubezpieczonym.  W  przypadku,  gdy  koszt
usługi/przedmiotu  zamawianego  przez  Ubezpieczonego
wykracza  poza  uzgodniony  z  Ubezpieczonym  kosztorys,
przed wykonaniem świadczenia Centrum Alarmowe  prosi
Ubezpieczonego  o  akceptację  ceny  wraz  ze  wszystkimi
możliwymi kosztami dodatkowymi. 

7) Centrum  Alarmowe   nie  gwarantuje  najniższej  możliwej
ceny za organizowane za jego pośrednictwem świadczenia.

8) W  przypadku  braku  możliwości  realizacji  świadczenia
Centrum  Alarmowe   niezwłocznie  drogą  telefoniczną
poinformuje  Ubezpieczonego  o  tym  fakcie  podając
przyczynę  (np.  brak  wolnych  miejsc  w  danym  hotelu,
niedostępność  świadczeń  i  przedmiotów  itp.),
przedstawiając  jednocześnie  propozycje  porównywalnych
usług bądź przedmiotów alternatywnych.  

9) Centrum Alarmowe  dokonuje w godzinach 8.00-20.00  w
danym dniu maksymalnie trzech prób skontaktowania się z
Ubezpieczonym w celu  wymiany  informacji,  dotyczących
statusu  zlecenia.  Sprawa  zostaje  zamknięta,  a  zlecenie
anulowane, jeśli Ubezpieczony  nie odpowie na zapytanie
Centrum Alarmowe  w ciągu 10 dni roboczych licząc od
dnia przekazania Ubezpieczonemu informacji dotyczących
zlecenia. 

10) Centrum  Alarmowe   prowadzi  poszukiwania
trudnodostępnych usług lub przedmiotów nie dłużej, niż
przez  okres  maksymalnie  1  miesiąca  od  daty  przyjęcia
wniosku Ubezpieczonego.   

11) Ubezpieczony  ma  obowiązek  na  wniosek  Centrum
Alarmowe   poinformować  o  przebiegu  realizacji
usługi/dostarczenia  przedmiotu  oraz  w  razie  przyjęcia
usługi/przedmiotu potwierdzić dokonanie za nie płatności
wraz z jej szczegółami. 

12) Ubezpieczony ponosi pełny koszt dostarczenia produktów
lub  realizacji  usług,  o  wykonanie  których  wnioskował.
Pełny koszt produktu lub usługi obejmuje wszystkie koszty,
jakie  ponosi  Centrum  Alarmowe   w  celu  realizacji
usługi/dostarczenia  przedmiotu,  w  tym  w szczególności:
koszt  nabycia  wnioskowanego  przez  Ubezpieczonego
produktu lub usługi, koszt przechowywania i dostarczenia
w sposób  ustalony  z  Ubezpieczonym,  koszt  podatków  i
innych  obciążeń  publicznoprawnych  związanych  z
realizacją  usługi/dostarczeniem  przedmiotu  oraz  inne
udokumentowane koszty konieczne do wykonania usługi
wobec Ubezpieczonego.    

13) Zapłata za realizację świadczenia może być dokonana przez
Ubezpieczonego  w  uzgodniony  z  Centrum  Alarmowym
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sposób.   
14) Za  moment  zapłaty  za  świadczenie  przyjmuje  się  -

odpowiednio do wybranego sposobu zapłaty: 
1) dla zapłaty kartą płatniczą lub przelewem - uznanie

rachunku Centrum Alarmowego  bądź usługodawcy, 
2) dla  zapłaty  gotówką  -  przyjęcie  całkowitej  kwoty

zapłaty przez usługodawcę.
 

 

§ 11  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ubezpieczony  powinien  informować  Ubezpieczyciela  o
każdej zmianie swoich danych podanych w dniu przystąpienia do
ubezpieczenia: pisemnie, na adres: Europ Assistance Polska Sp. z
o.o., przy ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. 

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony mają prawo do składania
reklamacji  do  Ubezpieczyciela  pisemnie,  na  adres:  Europ
Assistance  Polska  Sp.  z  o.o.,  przy  ul.  Wołoska  5,  02-675
Warszawa. 

3. Reklamacje  rozpatrywane  są  przez  Ubezpieczyciela  w
terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację
zostanie  przekazana  w  formie  wskazanej  przez  zgłaszającego
reklamację.  W  przypadku  braku  możliwości  rozpatrzenia
reklamacji  w  powyższym  terminie,  zgłaszający  reklamację
zostanie  poinformowany  o  przyczynie  opóźnienia  oraz  o
spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 

4. Ubezpieczony  ma  prawo  do  zwrócenia  się  o  pomoc  do
Miejskich  i  Powiatowych  Rzeczników  Konsumenta  oraz  do
Rzecznika Ubezpieczonych. 

5. Wszelkie  zawiadomienia  i  oświadczenia  kierowane  przez
podmioty  stosunku  ubezpieczenia  powstałego  zgodnie  z
niniejszymi  warunkami  powinny  być  składane  na  piśmie.
Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 

6. Powództwo  o  roszczenia  wynikające  z  Umowy  lub  ze
stosunku  ubezpieczenia  można  wytoczyć  przed  sąd  właściwy
według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla
siedziby  Ubezpieczającego  lub  miejsca  zamieszkania
Ubezpieczonego. 
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