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UBEZPIECZENIE od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, LECZENIA DENTYSTYCZNEGO,  SPRZĘTU 

JEŹDZIECKIEGO, KOSZTÓW OGŁOSZEŃ O KRADZIEŻY 
ROZSZERZENIA do Polisy nr ............ 

 
Przy zachowaniu wszystkich warunków i wyłączeń Polisy, do której odnoszą się niniejsze Rozszerzenia, 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na rozszerzenie tej Polisy za opłatą poniższych dodatkowych składek o 
następujące ryzyka: 
 

  Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (1)   
składka .... PLN  suma ubezpieczenia ......... PLN za ..... (koni) = ........... PLN 

  Leczenie dentystyczne (2)   
składka .... PLN  suma ubezpieczenia ......... PLN za ..... (koni) = ........... PLN 

  Ubezpieczenie sprzętu jeździeckiego (3)   
składka .... PLN  suma ubezpieczenia ......... PLN za ..... (koni) = ........... PLN 

 Ubezpieczenie kosztów ogłoszeń o kradzieży (4)   
składka .... PLN  suma ubezpieczenia ......... PLN za ..... (koni) = ........... PLN 
 
na warunkach i przy wyłączeniach określonych poniżej: 
 
(1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) 
 
Ubezpieczyciel niniejszym uzgadnia z Ubezpieczonym, że zgodnie z określonymi poniżej warunkami, w 
przypadku gdy Osoba Ubezpieczona dozna w Okresie Ubezpieczenia obrażenia na ciele, Ubezpieczyciel wypłaci 
Osobie Ubezpieczonej lub jej Pełnomocnikom lub Spadkobiercom odszkodowanie zgodne z Tabelą Odszkodowań 
i wybranym Wariantem Sumy Ubezpieczenia określonymi poniżej w przypadku zaistnienia szkody na zdrowiu 
objętej niniejszym ubezpieczeniem. 
 
Warunki wstępne: 

1. Odszkodowanie będzie wypłacone w ramach tylko jednej pozycji Tabeli Odszkodowań w odniesieniu 
do następstw jednego Wypadku. 

2. Całkowita wypłata odszkodowania w odniesieniu do jednego lub więcej Wypadków nie przekroczy 
najwyższej Sumy Ubezpieczenia wybranego Wariantu Ubezpieczenia. 

3. Odszkodowanie będzie wypłacone zgodnie Tabelą Odszkodowań, pod warunkiem że: 
a)  zgodnie z punktem 1, - śmierć nastąpi w ciągu 12 miesięcy od daty Wypadku, 
b) zgodnie z punktami 2-6, szkoda nastąpi w ciągu 12 miesięcy od daty Wypadku, 
c) zgodnie z punktem 7, Osoba Ubezpieczona stanie się całkowicie  

niepełnosprawna w ciągu 12 miesięcy od daty Wypadku i niepełnosprawność ta będzie trwać 
nie krócej niż 12 miesięcy. 

 
Definicje: 
W niniejszym podrozdziale: 

1. „Osoba Ubezpieczona” oznacza Ubezpieczonego lub każdą inną osobę wskazaną przez Ubezpieczonego 
we Wniosku, jeżdżącą na Ubezpieczonym Zwierzęciu lub opiekującą się nim. 

2. „Ubezpieczone Zwierzę” oznacza  każde zwierzę określone w Części Szczegółowej  i użytkowane w 
sposób określony w Części Szczegółowej. 

3. „Obrażenie na Ciele” oznacza dające się zidentyfikować fizyczne obrażenie, które: 
a)  jest spowodowane przez wypadek i 
b) w sposób wyłączny i niezależny od innych przyczyn, z wyjątkiem choroby  

    bezpośrednio wynikającej z niego lub zabiegów medycznych lub  
chirurgicznych uznanych za niezbędne przy takim obrażeniu, skutkuje śmiercią   
lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Osoby Ubezpieczonej w ciągu 12 miesięcy od daty 
Wypadku. 

4. „Wypadek” oznacza nagłe, nieoczekiwane, niezwykłe i szczególne zdarzenie, które  
następuje w czasie, gdy Osoba Ubezpieczona: 
a) prowadzi, obsługuje, lonżuje, dosiada, zsiada lub jedzie na Ubezpieczonym  

Zwierzęciu, lub 
b) jedzie pojazdem konnym ciągniętym przez Ubezpieczone Zwierzę. 

5. „Całkowita i Trwała Utrata Zdrowia” oznacza utratę zdrowia trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, 
która po upływie tego okresu nie daje nadziei na poprawę, i która całkowicie uniemożliwia Osobie 
Ubezpieczonej wykonywanie jej dotychczasowych zajęć lub pracy zawodowej , a w przypadku dziecka 
uniemożliwia wykonywanie normalnych zajęć właściwych dla zdrowej osoby w tym samym wieku i o 
tym samym doświadczeniu. 

6. „Utrata Kończyny” oznacza utratę lub fizyczne oddzielenie dłoni w nadgarstku lub powyżej lub stopy 
w kostce lub powyżej, a także całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w dłoni, ręce, stopie lub 
nodze. 
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Wyłączenia: 
Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszego podrozdziału wyłączone są osoby powyżej 70 roku życia oraz 
śmierć lub utrata zdrowia bezpośrednio lub pośrednio wynikająca lub będąca następstwem: 

1. udziału Osoby Ubezpieczonej w wyścigach konnych, 
2. samobójstwa, usiłowania samobójstwa, samookaleczenia lub działania Osoby Ubezpieczonej w stanie 

niepoczytalności, 
3. świadomego wystawiania się na skrajne niebezpieczeństwo (z wyjątkiem usiłowania ratowania życia 

człowieka lub konia), lub czynu przestępczego Osoby Ubezpieczonej, lub działania Osoby 
Ubezpieczonej pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub przyjęcia przez Osobę Ubezpieczoną lub 
przez konia środków medycznych zabronionych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub przez 
Międzynarodową Federację Jeździecką. 

 
Warunki: 
1. Jeżeli następstwa Wypadku zostaną pogorszone przez stan Osoby Ubezpieczonej bądź jej fizyczną 
niesprawność istniejącą przed Wypadkiem, suma odszkodowania wypłaconego zgodnie z niniejszym 
podrozdziałem w związku z następstwami takiego Wypadku będzie sumą odpowiadającą następstwom 
Wypadku, jakie miałyby miejsce, gdyby nie wystąpiło pogorszenie przez uprzedni stan Osoby Ubezpieczonej. 
 
2. Ubezpieczyciel musi zostać zawiadomiony tak szybko jak jest to praktycznie możliwe o każdym Wypadku, 
który powoduje lub może spowodować uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu niniejszego podrozdziału, a Osoba 
Ubezpieczona musi możliwie wcześnie znaleźć się pod opieką odpowiednio wykwalifikowanego lekarza. 
 
3. Ubezpieczyciel musi zostać zawiadomiony tak szybko jak jest to praktycznie możliwe o śmierci Osoby 
Ubezpieczonej, będącej skutkiem lub mogącej być skutkiem Wypadku. 
 
4.Koniecznym warunkiem wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela Osobie Ubezpieczonej lub jej 
przedstawicielom jest udostępnienie wszelkich akt medycznych, notatek i korespondencji odnoszących się do 
danej szkody lub do związanego z nią uprzedniego stanu zdrowia doradcy medycznemu wyznaczonemu lub 
działającemu na rzecz Ubezpieczyciela. W celu zbadania zasadności roszczenia doradca taki powinien mieć 
możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego Osoby Ubezpieczonej tyle razy ile będzie to w danym 
przypadku konieczne. 

Warianty Sumy Ubezpieczenia 
 
Dla Osoby Ubezpieczonej w wieku poniżej 16 lat Odszkodowanie w punkcie 1 wynosi 5.000 PLN  dla wszystkich 
wariantów (1, 2 i 3). 
 
  Odszkodowanie (PLN)   Wariant 1        Wariant 2           Wariant 3  
1. Śmierć w wyniku Wypadku   10.000  20.000  30.000 
2. Całkowita i nieodwracalna utrata widzenia 
    w obu oczach     10.000  20.000  30.000 
3. Całkowita i nieodwracalna utrata widzenia 
    w jednym oku       5.000  10.000  20.000 
4. Utrata obu kończyn    10.000  20.000  30.000 
5. Utrata jednej kończyny      5.000  10.000  20.000 
6. Całkowita i nieodwracalna utrata widzenia 
    w jednym oku i utrata jednej kończyny  10.000  20.000  30.000 
7. Całkowita Trwała Utrata Zdrowia (inna niż  
    utrata widzenia w jednym lub obu oczach  
    lub utrata kończyny (kończyn))   10.000  20.000  30.000 
 
(2) LECZENIE DENTYSTYCZNE 
 
Ubezpieczyciel niniejszym uzgadnia z Ubezpieczonym, że zgodnie z poniżej określonymi warunkami, w 
przypadku gdy Osoba Ubezpieczona dozna obrażenia w Okresie Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje Osobie 
Ubezpieczonej koszty: 
 

a) naprawy lub wstawienia Protez 
b) leczenia dentystycznego 

 
poniesione przez Osobę Ubezpieczoną, ale nie przekraczające, w Okresie Ubezpieczenia, Sumy Ubezpieczenia 
wyszczególnionej poniżej zgodnie z wybranym Wariantem Sumy Ubezpieczenia. 
 
Warunki ubezpieczenia: 
1. leczenie dentystyczne będzie wykonane przez wykwalifikowanego praktykującego stomatologa, 
2. naprawa lub wymiana Protez prowadzi tylko odtworzenia ich stanu sprzed Wypadku, 
3. niezbędne leczenie dentystyczne nie jest dostępne w ramach państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, 
4. leczenie dentystyczne jest wykonane w ciągu 12 miesięcy od daty Wypadku. 
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Definicje:  W niniejszym podrozdziale: 
 

1. „Osoba Ubezpieczona” oznacza Ubezpieczonego lub jakąkolwiek inną osobę wskazaną przez 
Ubezpieczonego we Wniosku, jeżdżącą na Ubezpieczonym Zwierzęciu lub opiekującą się nim. 

2. „Ubezpieczone Zwierzę” oznacza jakiekolwiek zwierzę określone w Części Szczegółowej i użytkowane 
w sposób określony w Części Szczegółowej. 

3. „Obrażenie” oznacza dającą się zidentyfikować utratę lub uszkodzenie zębów lub Protez, które: 
a)  jest spowodowane przez wypadek i 
b) w sposób wyłączny i niezależny od innych przyczyn powoduje konieczność leczenia 
dentystycznego. 

4. „Wypadek” oznacza nagłe, nieoczekiwane, niezwykłe i szczególne zdarzenie, które następuje w 
czasie, gdy Osoba Ubezpieczona: 
a) prowadzi, obsługuje, lonżuje, dosiada, zsiada lub jedzie na Ubezpieczonym Zwierzęciu, lub 
b) jedzie pojazdem konnym ciągniętym przez Ubezpieczone Zwierzę. 

5. „Protezy” oznacza protezy, koronki, mostki i inne wyroby ortodontyczne. 
 
Wyłączenia:  W ramach niniejszego podrozdziału nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: 
1. Utrata lub uszkodzenie bezpośrednio lub pośrednio wynikające ze zużycia lub naturalnego stopniowego 

zepsucia, 
2. W odniesieniu do Protez – wszelka utrata lub uszkodzenie bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub 

dające się przypisać wadliwej konstrukcji lub zamocowaniu, lub koszty naprawy wadliwych 
przedmiotów lub wymiany niewłaściwych materiałów. 

3. Użycie metali szlachetnych. 
 

Warianty Sumy Ubezpieczenia: 
 Wariant 1   Wariant 2   Wariant 3 
 2.000 PLN   5.000 PLN   7.500 PLN 
 
 
(3) UBEZPIECZENIE SPRZĘTU JEŹDZIECKIEGO 
 
Ubezpieczyciel niniejszym oświadcza, że jeżeli w Okresie Ubezpieczenia własność opisana we Wniosku i 
wyszczególniona w Polisie, jako zaakceptowana przez Ubezpieczycieli, zostanie utracona, zniszczona lub 
uszkodzona z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem przyczyn wymienionych poniżej, w Granicach 
Geograficznych określonych poniżej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie Ubezpieczonemu w wysokości i w 
sposób podany poniżej, w odniesieniu do takiej straty lub uszkodzenia, w kwocie nie przekraczającej, w 
Okresie Ubezpieczenia, Sumy Ubezpieczenia zgodnej z wybranym Wariantem Ubezpieczenia określonym 
poniżej. 
 
Wyłączenia: W ramach niniejszego podrozdziału nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: 

1. utrata lub uszkodzenie spowodowane przez mole, robactwo, zużycie, stopniowe zepsucie, wilgoć, 
pleśń, rdzę lub utlenienie, zarysowanie lub inne powierzchowne uszkodzenie, 

2. utrata na skutek kradzieży z zamkniętej siodlarni lub z zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych 
Ubezpieczonego lub z innych zamkniętych pomieszczeń, jeżeli Ubezpieczony nie jest w stanie 
wykazać, że wejścia do siodlarni, mieszkania lub innych pomieszczeń dokonano w formie włamania lub 
też z użyciem groźby zastosowania przemocy w stosunku do osoby oraz jeżeli fakty te nie są 
potwierdzone w raporcie policyjnym, 

3. utrata z niestrzeżonych pojazdów drogowych z wyjątkiem utraty z zamkniętego bagażnika, ukrytego 
schowka na bagaż lub skrytki na rękawiczki w przypadku gdy wejście do bezpiecznie zamkniętego 
pojazdu następuje w formie włamania, 

4. utrata lub uszkodzenie maszynek do strzyżenia, 
5. utrata lub uszkodzenie jakiegokolwiek przedmiotu w następstwie procesu jego farbowania, 

czyszczenia, naprawiania lub renowacji, 
6. jakakolwiek utrata, uszkodzenie lub roszczenie bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub dające się 

przypisać działaniu środków radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub działaniu innych 
niebezpiecznych środków, 

7. pierwsze 250 PLN wartości każdej pojedynczej straty lub uszkodzenia, 
8. uszkodzenie terlicy siodła w sytuacji innej niż jazda na Ubezpieczonym Zwierzęciu. 

 
Warunki ubezpieczenia: 

1. Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w ramach niniejszego podrozdziału w 
odniesieniu do jakiejkolwiek szkody, w przypadku której Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie 
z tytułu jakiegokolwiek innego ubezpieczenia, z wyjątkiem nadwyżki ponad sumę ubezpieczoną w 
ramach innego ubezpieczenia w przypadku, gdy nie dojdzie do wypłaty z tytułu tego ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczony tak szybko jak jest to praktycznie możliwe powiadomi Ubezpieczyciela na piśmie z 
podaniem pełnych szczegółów o zaistnieniu jakiegokolwiek zdarzenia mogącego doprowadzić do 
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powstania roszczenia w ramach niniejszego podrozdziału i udzieli Ubezpieczycielowi takiej pomocy, 
jakiej Ubezpieczyciel może oczekiwać w granicach zdrowego rozsądku.  

3. Ubezpieczyciel ma prawo wyboru formy rekompensaty tj. wymiany lub naprawy uszkodzonego 
przedmiotu lub zwrotu pieniędzy za utracony lub uszkodzony przedmiot w całości lub częściowo. 

4. Na życzenie Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel ma obowiązek dołączyć do wniosku o odszkodowanie 
dowód zakupu sprzętu lub wycenę. 

5. Wartość pojedynczego artykułu do odszkodowania nie może przekraczać 500 zł, o ile wartość tego 
artykułu nie została wyszczególniona w Części Szczegółowej Polisy. 

6. W przypadku kradzieży Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po upływie trzydziestu (30) dni , o ile w 
tym czasie sprzęt nie zostanie odzyskany. 

7. Wartość ubezpieczonego sprzętu nie może przekraczać wartości ubezpieczonych koni na jednej 
polisie. 
  

 
Granice Geograficzne: – w Polsce oraz poza Polską  podczas pobytów nie dłuższych łącznie niż 60 dni w Okresie 
Ubezpieczenia.  
 
Przedmioty ubezpieczone                          Warianty Sumy Ubezpieczenia: 
 
      Wariant 1     Wariant 2       Wariant 3 
Siodła i sprzęt, w tym  2.500 PLN     5.000 PLN     10.000 PLN 
derki – własność  
Ubezpieczonego   Wariant 4    Wariant 5      Wariant 6 
                20.000 PLN    30.000 PLN       50.000 PLN  
 
 
(4) UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OGŁOSZEŃ O KRADZIEŻY 
 
Ubezpieczyciel niniejszym oświadcza, że w przypadku kradzieży jakichkolwiek zwierząt wymienionych w Części 
Szczegółowej w Okresie Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje Ubezpieczonemu koszty ogłoszeń o kradzieży 
tych zwierząt do wysokości nie przekraczającej, w Okresie Ubezpieczenia, Sumy Ubezpieczenia określonej 
poniżej dla wybranej Skali Ubezpieczenia. 
 

Warianty Sumy Ubezpieczenia: 
 

 Wariant 1   Wariant 2  Wariant 3 
 250 PLN   500 PLN   750 PLN 
 
 
 
 
 
 
Piastów, dnia 
 
 
Podpisano przez  MGZ Gama Sp. z o.o. w mieniu Catlin at Lloyd’s 

 


