
 
 
 

  
  
 
 
 

 

 

 Lloyd’s Insurance 
Company S.A. 
Polisa Nr EAP(wzór)21D  
 

Wystawiona w Piastowie, Polska dnia  ……………. 
 

 

Ubezpieczenie koni   
  

 

Niniejsza umowa ubezpieczenia jest ubezpieczana przez Lloyd’s Insurance 
Company S.A. 
 
Niniejsza Polisa jest wydana przez Coverholdera w niej wskazanego  zgodnie 
z upoważnieniem udzielonym mu na mocy Umowy mianowania coverholdera, 
której niepowtarzalny nr ref. na rynku Lloyd’s (UMR) został wskazany w 
niniejszej Polisie.  
 
 

 
 

Lloyd’s Insurance Company S.A. jest belgijską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (société 
anonyme / naamloze vennootschap) z siedzibą pod adresem Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 
Bruksela, Belgia, wpisaną do rejestru Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van 
Ondernemingen pod numerem 682.594.839 RLE (Bruksela). Jest towarzystwem ubezpieczeniowym 
podlegającym nadzorowi Narodowego Banku Belgii. Numer (numery) ref. przedsiębiorstwa i inne dane 
można znaleźć na stronie www.nbb.be. 
Adres strony internetowej: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com  
Dane rachunku bankowego: Citibank Europe plc Oddział w Belgii, Boulevard General Jacques 263G, 
Bruksela 1050, Belgia – BE46570135225536. 

 

https://www.oneglobalbroking.com/
http://www.nbb.be/
http://www.lloyds.com/brussels
mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com


 
 
 

Niniejsza umowa ubezpieczenia jest ubezpieczana przez Lloyd’s Insurance Company S.A. 
 

Lloyd’s Insurance Company S.A. jest belgijską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (société anonyme / naamloze vennootschap) z 
siedzibą pod adresem Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruksela, Belgia, wpisaną do rejestru Banque-Carrefour des Entreprises / 
Kruispuntbank van Ondernemingen pod numerem 682.594.839 RLE (Bruksela). Jest towarzystwem ubezpieczeniowym podlegającym 
nadzorowi Narodowego Banku Belgii. Numer (numery) ref. przedsiębiorstwa i inne dane można znaleźć na stronie www.nbb.be. 
Adres strony internetowej: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com  
Dane rachunku bankowego: Citibank Europe plc Oddział w Belgii, Boulevard General Jacques 263G, Bruksela 1050, Belgia – 
BE46570135225536. 

 
Niniejsze ubezpieczenie jest świadczone przez David Ashby Europe na mocy wiążącego upoważnienia nr ref. 
B1723KFILR2150006 w imieniu określonych ubezpieczycieli Lloyd's. 

 
Polisa Numer  

 
EAP(wzór)21D 

  
Ubezpieczony Pan/Pani 

Adres Adres: xxxxxxxxx,   Polska 
 

Okres Ubezpieczenia Od dnia               godz.  00:01,  do dnia           godz.  to 23:59  obie daty włącznie. 
 

Ubezpieczenie ważne 
na terenie: 

wymienionych krajów (włącznie z przewozami do i na terenie):  Austria, Belgia, Dania, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria I Wielka 
Brytania.  

  
Ubezpieczony 
koń/konie 
 

Wymienione w Części Szczegółowej (w załączeniu do Niniejszej Polisy).  
 

Ubezpieczone  
ryzyko 

Śmierć, dobicie z konieczności i kradzież  
Koszty leczenia i operacje ratujące życie dla konia ……………….. z limitem maksymalnie 
do 10.000 zł na konia w okresie ubezpieczenia, przy udziale własnym 1.000 zł dla każdej 
oddzielnej szkody. 

  
Warunki Pełne zasady i warunki ubezpieczenie zgodnie z załącznikami. 
  
Wyłączenia Wyłączone z ubezpieczenia są wszelkie szkody bezpośrednio, lub pośrednio zwiazane z, 

lub przypisywane ……………….  
  

Zastrzeżenie dot. 
zdrowia konia  

Do czasu przyjęcia przez nas 2 - etapowego Świadectwa Weterynaryjnego, ciężar 
dowodu że koń spełnia warunki 1 i 2 w treści Świadectwa Weterynaryjnego spoczywa na 
Pani/Panu. 

 

 Składka  Składka Ogółem  PLN  XXXX,00   
  Podatek od 

ubezpieczeń 
             Nie dotyczy   

  Ogółem do 
zapłaty  

PLN  XXXX,00  

   
Podatki Jeśli zaistnieją okoliczności, w których należne podatki nie zostaną zapłacone do David Ashby 

Europe, wtedy Ubezpieczony jest odpowiedzialny za odprowadzenia tych podatków bezpośrednio 
do właściwych władz. 
 

Prawo i jurysdykcja Strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla niniejszej umowy ubezpieczenia. O ile nie 
uzgodniono inaczej, niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i jurysdykcji polskiej. 
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA i STRONA DO PODPISU 

 

# Nazwa, rok urodzenia, płeć  Sposób użytkowania Suma ubezpieczenia Udział Składka 

1    100%  

Numer paszportu ojciec matka Wyłączenia 
 

    

# Nazwa, rok urodzenia, płeć Sposób użytkowania Suma ubezpieczenia Interest Składka 

2    100%  

Numer paszportu ojciec matka Wyłączenia 
 

    

 
 
 

NA DOWÓD POWYŻSZEGO niniejszy dokument został podpisany przez David Ashby Europe  Data:  
 

 
 
 

David Ashby 
Lead Underwriter, Bloodstock & Livestock 

 

 
 

PODPISANO W IMIENIU UBEZPIECZONEGO        Data: 
Imię i naziwsko: 
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

Miło nam, że wybrali Państwo ubezpieczenie Lloyd’s.   
 
Niniejsza Polisa została wystawiona w imieniu Lloyd’s Insurance Company S.A., zwanym dalej Lloyd’s,  

 
Niniejsza Polisa będzie ważna i wykonalna (pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek) po złożeniu 
Pani/Pana podpisu na stronie podpisów dołączonej do polisy obok daty i podpisu David Ashby Europe, marki 
handlowej Oneglobal Insurance Broking Limnited, działającej w imieniu Lloyd’s. 
 
Otrzymują Państwo pocztą podpisane przez nas dwa oryginały Niniejszej polisy. Prosimy o zwrot jednego 
oryginału, po złożeniu Panstwa podpisu, pocztą na adres : MGZ Gama Sp. z o.o., ul. Reja 8, 05-820 Piastów, 
Polska . 
 
Polisa, jej Część Szczególowa, Wniosek oraz wszelkie załączniki stanowią Państwa dokument ubezpieczenia 
Lloyd's i powinni je Państwo przechowywać w bezpiecznym miejscu. 
 
Niniejszy dokument określa warunki umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Państwem a nami. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z całym dokumentem, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o niezwłoczny kontakt z 
Państwa brokerem. 
 
Jest ważne abyście Państwo: 

• mieli jasność co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej, o którą wnioskowaliście; 

• rozumieli co obejmuje ochrona, a czego nie obejmuje; 

• rozumieli swoje obowiązki wynikające z każdego punktu i całej polisy: 

• niezwłocznie informowali MGZ Gama sp. z o.o. o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ 
na Niniejsze ubezpieczenie. 

 
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na punkty Warunki i Wyłączenia, niezrozumienie obowiązku 
przestrzegania tych postanowień może spowodować, że roszczenie będzie nieważne, lub polisa zostanie 
wypowiedziana. 
 
W zamian za zapłatę składki podanej w Części Szczegółowej, Lloyd's zgadza się ubezpieczyć Pana/Panią, 
zgodnie z warunkami zawartymi lub dołączonymi do Niniejszej polisy, od strat fizycznych lub szkód, poniesionych  
zgodnie z warunkami polisy, w następstwie zdarzeń mających miejsce w okresie podanym w Części Szczegółowej. 
 
Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z polisy ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z MGZ Gama sp. z o.o. w 
pierwszej kolejności, a Lloyd's dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać Państwa problemy. W przypadku 
dalszego niezadowolenia prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w polisie. 
 
Pisemne upoważnienie udzielone przez Lloyd's w formie pełnomocnictwa pozwala David Ashby Europe na 
podpisanie i wystawienie Niniejszej polisy w imieniu Lloyd's, jako Ubezpieczyciela. 

David Ashby Europe jest marką handlową firmy Oneglobal Insurance Brokers Limited, założonej i zarejestrowanej 
na Cyprze pod numerem rejestracyjnym HE403176, której siedziba mieści się pod adresem Spatharikou 5, Mesa 
Geitonia, Limassol 4004, Cypr.  

Państwa brokerem jest:  MGZ Gama Sp. z o.o., 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Reja 8, 05-820 Piastów, Polska. Spółka jest 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000183190, NIP 527-22-06-161, nadzorowana przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (KNF) numer 11116295/A. 

Dane kontaktowe: e-mail: mg@mgzgama.pl, telefony (+48) 22 723 32 97, or 22 723 0 777   www.mgzgama.pl 

https://www.oneglobalbroking.com/
mailto:mg@mgzgama.pl
http://www.mgzgama.pl/

