DOTAZNÍK PRE POISTENIE KONÍ
V súlade s § 793 platí, že kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu, je povinný pravdivo a úplne odpovedať na všetky
písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávania poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu poistenia.

Nové poistenie

Obnova (súpis) poistenia
Č.PZ:

Názov organizácie
Adresa
Zastúpený
IČO

tel.č./fax

Peňažný ústav / číslo účtu
Získateľ poistenia / kontakt:
Upozornenie.
Poistenie pre prípad nákazy koní je bez obmedzenia veku.
Poistenie pre prípad jednotlivých škôd sa nevzťahuje na: dostihové kone mladšie ako 2 roky a staršie ako 5 rokov, ostatné
kone mladšie ako 6 mesiacov a staršie ako 15 rokov.
Základnou podmienkou pre poistenie koní je vykonaná obhliadka (neplatí pri dojednávaní poistenia nákazy), na základe
ktorej bude vystavené tlačivo „Popis koňa“. Toto tlačivo v plnej miere nahradí fotodokumentácia tvorená min. 4
fotografiami (z každej strany), na ktorých budú zachytené základné identifikačné znaky poisťovaných zvierat.
Ďalšou podmienkou pre poistení koní je predloženie aktuálneho osvedčenia o nákaze (od regionálnej ŠvaPS – pre poistenie
nákaz) a aktuálne potvrdenie od veterinárneho lekára (pre poistenie jednotlivých škôd).

Návrh na poistenie
Nákazy zvierat (102)

Poistenie jednotlivých škôd na zvieratách (108 )

Spoluúčasť...............................%
Podľa účelového zaradenia sa jedná o:
Dostihové kone

Športové (jazdecké, parkúrové) kone

Plemenné kone

Ťažné kone

Rekreačné kone

Meno zvieraťa / pohlavie

Dátum
narodenia

Plemeno

Základná
farba

Evidenčné
číslo zvieraťa

Plemenná
karta č.:

Poistná suma

Miesto chovu koní navrhovaných do poistenia ( v prípade že sú chované na viacerych miestach, vyplňte zoznam
poistených hospodárstiev) :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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Špeciálna časť dotazníka.
1.

Mali ste už niekedy uzavreté poistenie koní? Ak áno proti akým rizikám?

2.

Vznikol Vám počas tohto poistenia nárok na poistné plnenie? V akej výške bolo toto plnenie?

3.

Ste vlastníkom koní navrhovaných do poistenia?

4.

Pochádzajú kone z domáceho alebo zahraničného chovu?

5.

Získali sta pri kúpe koní veterinárne potvrdenie o ich zdravotnom stave?

6.

Akým dokladom je deklarovaná hodnota koní navrhovaných do poistenia? (faktúra,
kúpnopredajná zmluva, znalecký posudok, iný doklad – uveďte)*

7.

Uveďte spôsob trvalého označenia (výpal, výmraz, čipové označenie)

8.

Ako sú ustajnené kone?
(voľné ustajnenie, viazne ustajnenie jedno alebo dvojradové, jednotlivo v boxoch..)

9.

Z akého materiálu sú ustajňovacie priestory? Podlaha, obvodové múry, strecha....

10. Pri poisťovaní dostihových a športových koní :
–

ako často sa kone zúčastňujú športových podujatí v priebehu roka ?

–

ako a kde sú ustajnené kone v priebehu športových podujatí?

–

využívate na prepravu vlastné alebo prenajaté vozidlá?**

11. Pri poisťovaní ostatných koní:
-

sú prípady že premiestňujete kone vozidlami? **

-

v akých prípadoch a ako často?

12. Priemerná teplota v ustajňovacích priestoroch dosahuje ( uveďte v st.C ):
- v letnom období
- v zimnom období
13. Máte náhradný zdroj energie ( funkčný) ?
14. Ako často vykonávate kontrolu technologických zariadení – elektroinštalácie, klimatizácie,
vykurovacích telies, ostatné...
15. Uveďte dátum poslednej revízie:
*Doklad na ktorom je deklarovaná hodnota koní navrhovaných do poistenia je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
** Vozidlá na prepravu koní musia byť špeciálne určené na prepravu živých zvierat a musia spĺňať požiadavky stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi
Prehlásenie.
Dojednávateľ poistenia svojím podpisom potvrdzuje, že pravdivo a úplne odpovedal na všetky otázky poisťovateľa súvisiace s poistením
koní, uvedené v tomto dotazníku. Ďalej si je vedomý toho, že ak po vzniku poistnej udalosti poisťovateľ zistí, že príčinou jej vzniku je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť počas dojednávania poistenia a ktorá bola podstatná
pre uzatvorenie poistnej zmluvy, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť ( VPP pre poistenie hospodárskych zvierat, čl.12,
bod č.7 )

V ..............................................................

Dátum...................................................

...............................................................

...............................................................

získateľ poistenia – pečiatka a podpis

pečiatka a podpis poisteného
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