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Typ pojištění B
pojistná nebezpečí – pojistná událost

1

Typ pojištění B zahrnuje pojistná nebezpečí úraz, operace, porodní škoda
a zmetání.
2 Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení pojištěného koně v důsledku působení pojistných nebezpečí vyjmenovaných v bodu 1 tohoto článku.

ČLÁNEK 5

Typ pojištění C
pojistná nebezpečí – pojistná událost

1 Typ pojištění C zahrnuje pojistná nebezpečí získané nemoci a akutní otravy.
2 Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení pojištěného koně v důsledku působení pojistných nebezpečí vyjmenovaných v bodu 1 tohoto článku.

ČLÁNEK 6

Typ pojištění L
pojistná nebezpečí – pojistná událost

1

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pojištění koní DPPKO-P-01/2018 (dále jen
„DPPKO-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek zemědělského
pojištění VPPZP-P-01/2018 (dále jen „VPPZP-P“).

ČLÁNEK 2
1

2
3
4

5

6

7

8

Předmět pojistné ochrany

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, lze tímto pojištěním pojistit koně
těchto kategorií: dostihoví koně, hříbata starší 6 měsíců, plemenní hřebci, plemenné klisny, sportovní koně, koně pro práci v lese, užitkoví koně (jezdečtí
a tažní), ostatní lichokopytníci (dále jen „kůň“).
Pojištění se vztahuje na koně jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě (dále jen
„pojištěný kůň“).
Pojištění se vztahuje na pojistná nebezpečí daná sjednaným typem pojištění
pro příslušného pojištěného koně v pojistné smlouvě.
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, lze koně pojistit typem pojištění
„Nákaza a živel“ (dále jen „typ pojištění A“). V návaznosti na sjednání typu
pojištění A lze téhož koně pojistit i typem pojištění „Úraz, operace, porod,
zmetání“ (dále jen „typ pojištění B“) a následně i typem pojištění „Nemoc, otrava“ (dále jen „typ pojištění C“). Koně pojištěné typy pojištění A, B a C lze dále
pojistit typem pojištění „Náklady na léčení“ (dále jen „typ pojištění L“).
Prokazatelně březí klisnu pojištěnou typem pojištěním A, B a C lze dále pojistit
typem pojištění „Doplňkové pojištění – plod a hříbě“ (dále jen „typ pojištění
D“), které se vztahuje na plod od 150 dnů březosti pojištěné klisny a narozené
hříbě do 6 měsíců věku (dále jen „hříbě“).
Dostihové koně pojištěné typem pojištění A, B, C a L lze dále pojistit typem
pojištění „Ztráta schopnosti závodit“ (dále jen „typ pojištění U“). Toto pojištění
lze sjednat pouze pro dostihové koně dvou-, tří- a čtyřleté.
Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů spojených s neškodným odstraněním kadáverů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí vzniklou
z příčin typu pojištění A (vyjma pojistného nebezpečí nákazy), B, C, D.
Pojistit lze pouze koně zdravé, bez vad majících za následek snížení jejich výkonnosti.

ČLÁNEK 3

Typ pojištění A
pojistná nebezpečí – pojistná událost

1

Typ pojištění A zahrnuje pojistná nebezpečí nákazy vyjmenované v seznamu
nebezpečných nákaz koní a nákaz společných více druhům zvířat v platném
veterinárním zákoně a živelní událost ve smyslu článku 6 bodu 4 VPPZP-P.
2 Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení pojištěného koně v důsledku působení pojistných nebezpečí uvedených v bodu 1 tohoto článku.
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Typ pojištění L zahrnuje pojistná nebezpečí úrazu, kolikového onemocnění,
porodních komplikací a akutní získané nemoci.
2 Pojistnou událostí je ošetření a léčení pojištěného koně v akutním ohrožení
života v důsledku pojistného nebezpečí uvedeného v bodu 1 tohoto článku:
a ve veterinárních pracovištích akreditovaných jako referenční pracoviště pro
choroby koní a uvedených v pojistné smlouvě,
b ošetření a léčení koně provedené oprávněným veterinárním lékařem, je-li
ujednáno v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 7

Typ pojištění D
pojistná nebezpečí – pojistná událost

1

Typ pojištění D zahrnuje pojistná nebezpečí zmetání, porodu mrtvého hříběte,
vrozené vady hříběte, nemoci a úrazu hříběte pojištěné klisny.
2 Pojistnou událostí se rozumí zmetání, porod mrtvého hříběte nebo uhynutí či
utracení hříběte v důsledku vrozené vady hříběte, nemoci nebo úrazu v období
od 150 dnů březosti pojištěné klisny do 6 měsíců věku narozeného hříběte.

ČLÁNEK 8

Typ pojištění U
pojistná nebezpečí – pojistná událost

1

Typ pojištění U zahrnuje pojistné nebezpečí poškození pohybového aparátu
následkem úrazu nebo onemocnění pohybového aparátu pojištěného dostihového koně, které mu trvale znemožní účast v oficiálních dostizích.
2 Pojistnou událostí se rozumí trvalé vyřazení koně z evidence dostihových koní
následkem pojistných nebezpečí uvedených v bodu 1 tohoto článku, na základě veterinární zprávy potvrzující trvalou neschopnost účasti koně v dostizích
ze zdravotních důvodů (poškození pohybového aparátu).

ČLÁNEK 9

Speciální výluky z pojištění

1

Pojištění se nevztahuje na uhynutí nebo utracení pojištěného koně v důsledku:
a zavinění majitele (chovatele, ošetřovatele, zaměstnance) nebo člena jeho rodiny,
b dědičné nebo vrozené vady s výjimkou události uvedené v článku 7 bodu 2
těchto DPPKO-P,
c porušení předpisů o veterinární péči nebo v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu,
d příčin, k nimž došlo před počátkem pojištění.
2 Pojištění typu L se nevztahuje na ošetření a léčení pojištěného koně v důsledku:
a zavinění majitele (chovatele, ošetřovatele, zaměstnance) nebo člena jeho rodiny,
b dědičné nebo vrozené vady,
c porušení předpisů o veterinární péči a v důsledku zákroku, který provedla
osoba bez oprávnění k výkonu,
d příčin, k nimž došlo před počátkem pojištění,
e preventivních a kosmetických zákroků,
f chronického, opakujícího se onemocnění a onemocnění orgánu zraku,
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g parazitóz,
h onemocnění vzniklého do 14 dnů od počátku pojištění.
3 Pojištění typu D se nevztahuje na zmetání, porod mrtvého hříběte, uhynutí
nebo utracení narozeného hříběte v důsledku:
a zavinění majitele (chovatele, ošetřovatele, zaměstnance) nebo člena jeho rodiny,
b porušení předpisů o veterinární péči nebo v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu,
c příčin, k nimž došlo před počátkem pojištění.

ČLÁNEK 10

Pojistná hodnota, pojistná částka, limit pojistného plnění

1

Pojistnou hodnotou jednotlivého koně se rozumí tržní cena zdravého koně
téže kategorie a srovnatelné kvality. Pojistník stanovuje pojistnou částku na
vlastní odpovědnost tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného koně.
2 Pro pojistná nebezpečí typů pojištění L, D, U jsou v pojistné smlouvě stanoveny limity pojistného plnění za běžný rok. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pak pro typ pojištění U nesmí být limit pojistného plnění větší než
dohodnutá pojistná částka pro daného pojištěného koně; pro typ pojištění L
je limit pojistného plnění stanoven max. jako 50 % pojistné částky koně, nejvýše však 100 000 Kč a pro typ pojištění D je možné sjednat limit pojistného
plnění ve výši max. 50 % pojistné částky pojištěné klisny, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pro náhradu za neškodné odstranění kadáverů je
stanoven limit pojistného plnění za běžný rok ve výši 5 000 Kč.

ČLÁNEK 11

Pojistné

Podkladem pro výpočet pojistného je dohodnutá pojistná částka pojištěného koně
nebo hříběte, u vybraných rizik pak stanovené limity pojistného plnění. Sazba pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 12

Povinnosti z pojištění

Pojistník, pojištěný je povinen:
a před uzavřením pojistné smlouvy předložit pojišťovně vyplněný a potvrzený
„Dotazník o koni“,
b chovat pojištěné koně ve vhodném prostředí a předcházet poškození jejich zdraví,
c při nařízení utracení pojištěného koně nebo hříběte oznámit tuto skutečnost
před jeho odvozem pojišťovně,
d při úhynu nebo utracení pojištěného koně nebo hříběte oznámit tuto skutečnost pojišťovně před jeho odvozem na pitvu,
e při zahájení léčení u typu pojištění L oznámit pojišťovně tuto skutečnost nejdéle
následující den po hospitalizaci, případně po první intervenci veterináře u pojištěného koně,
f na požádání pojišťovny umožnit pojišťovně prohlídku pojišťovaného nebo pojištěného koně,
g předložit pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené oprávněným veterinárním lékařem na podkladě výsledků dostupných vyšetřovacích metod, u nákaz potvrzené orgánem Státní veterinární správy (dále jen „SVS“),
h vyžádat včasné odborné vyšetření a léčení pojištěného koně, měl-li být podle
předpisů o veterinární péči takto ošetřen,
i předložit pojišťovně potvrzení asanačního podniku o převzetí těla pojištěného
koně, hříběte nebo plodu postiženého pojistnou událostí,
j předložit pojišťovně výsledek pitvy uhynulého nebo utraceného zvířete provedené autorizovaným veterinárním pracovištěm (Státní veterinární ústav, Asanační ústav),
k u pojištění L předložit vyúčtování nákladů veterinárního ošetření podle jednotlivých provedených úkonů, použitých léčiv a materiálu,
l u pojištění typu U předložit veterinární zprávu veterináře specializujícího se na
choroby koní o poškození pohybového aparátu pojištěného dostihového koně,
která jej trvale vyřazuje z účasti v dostizích a potvrzení oprávněné dostihové
organizace (JCK ČR) o vyřazení koně z dostihového provozu,
m předložit pojišťovně další doklady vyžádané pojišťovnou pro likvidaci pojistné události.

ČLÁNEK 13

Plnění pojišťovny

3 Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění z typu pojištění L, je pojišťovna povinna
vyplatit za pojistnou dobu 80 % prokázaných nákladů na léčení pojistných
nebezpečí za období 10 dnů od první intervence veterináře, resp. hospitalizace
koně ve veterinárním zařízení. Nejvýše však částku danou limitem pojistného
plnění pro typ pojištění L příslušného pojištěného koně. Pojištění se nevztahuje na úhradu nákladů na hospitalizaci (ustájení) nemocného zvířete ve veterinárním zařízení, nákladů na dopravu nemocného zvířete, lékařského vybavení
a zúčastněných osob.
4 Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění z typu pojištění D, je pojišťovna povinna poskytnout plnění jen do výše limitu pojistného plnění stanoveného pro
typ pojištění D k položce pojištěného koně.
5 Pojišťovna není povinna plnit při opakovaném zmetání klisny v době trvání
pojištění typu D.
6 Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění z typu pojištění U, je pojišťovna
povinna vyplatit:
a pojistné plnění na základě získaných dotací:
– dvojnásobek dotací získaných pojištěným koněm v oficiálních dostizích za
dobu trvání pojistné smlouvy v dostihové sezóně, ve které pojištěný kůň
dovršil stáří dvou let; maximálně však limit pojistného plnění stanovený
pro tento typ pojištění,
– jedenapůlnásobek dotací získaných pojištěným koněm v oficiálních dostizích za dobu trvání pojistné smlouvy v dostihové sezóně, ve které pojištěný
kůň dovršil stáří tří let; maximálně však limit pojistného plnění stanovený
pro tento typ pojištění,
– částku rovnající se dotacím získaným pojištěným koněm v oficiálních dostizích za dobu trvání pojištění v dostihové sezóně, ve které pojištěný
kůň dovršil stáří čtyř let; maximálně však limit pojistného plnění stanovený pro tento typ pojištění,
b u dostihových klisen, které byly ohodnoceny více než 65 kg generálního
handicapu (GH) nebo 75 kg průběžného handicapu se plnění z tohoto typu
pojištění snižuje o 50 %,
c při souběhu typů pojištění A, B, C a U vzniká v případě nastalé pojistné
události nárok na plnění pouze z jednoho z typů pojištění.
7 Pojišťovna není povinna plnit, jestliže pojištěný kůň uhynul nebo byl utracen
do 14 dnů od data účinnosti pojistné smlouvy s výjimkou pojistné události
v důsledku úrazu.
8 Pojišťovna je oprávněna plnění snížit, jestliže pojištěný porušil povinnosti uložené
mu těmito DPPKO-P, pojistnou smlouvou, nebo způsobil vznik pojistné události
pracovním přetěžováním koně nebo jiným neodborným zacházením s ním.

ČLÁNEK 14

Na úhradě pojistného plnění z každé pojistné události stanoveného dle článku 13
těchto DPPKO-P se pojištěný podílí částkou vyjadřující spoluúčast na pojistném
plnění, a to procentem uvedeným pro příslušnou položku v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 15
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Zachraňovací náklady

Pojišťovna nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady ve smyslu článku 12
VPPZP-P do výše 5 % z pojistné částky bezprostředně ohroženého pojištěného
koně. Zachraňovacími náklady nejsou náklady spojené s medikací, veterinární péčí,
dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací, vakcinací, výživou, ošetřováním, ustájením a dopravou. Výjimkou je evakuace pojištěných koní.

ČLÁNEK 16
1

2
3

4

1

Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění z typu pojištění A, B nebo C, je pojišťovna
povinna vyplatit částku určenou podle kvality koně ke dni pojistné události, nejvýše však pojistnou částku uvedenou pro příslušného koně v pojistné smlouvě.
2 Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění z typu pojištění A (vyjma pojistného
nebezpečí nákazy), B, C, D hradí pojišťovna náhradu nákladů spojených s neškodným odstraněním kadáverů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění pro náhradu nákladů je 5 000 Kč za běžný rok, není-li
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Spoluúčast

5
6

Výklad pojmů

Akutní otravou se rozumí otrava koně prokázanými, exogenními jedovatými
látkami, které byly do organismu přijaty z vnějšího prostředí, přičemž se za
otravu nepovažuje intoxikace látkami s kumulativními účinky, autointoxikace
organismu a chronické otravy.
Kadáverem se rozumí celá těla uhynulých nebo utracených zvířat.
Nákazou se rozumí infekční onemocnění koní, které je v seznamu nebezpečných nákaz koní a nákaz společných více druhům zvířat platného veterinárního zákona a podléhá povinnému hlášení.
Oprávněným veterinárním lékařem je soukromý veterinární lékař, který může
v souladu s veterinárními předpisy rozhodovat o životě koně a vystavovat objektivní veterinární potvrzení o zdravotním stavu zvířat, nebo úřední veterinární lékař.
Porodní škodou se rozumí akutní porucha zdravotního stavu pojištěného koně
v souvislosti s porodem vedoucí k přímému ohrožení života pojištěného koně.
Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou.
Za působení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru nebo hašení.
Požárem není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud
se plamen zkratem vzniklý dále nerozšířil.
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7 Předpisy o veterinární péči jsou zákon o veterinární péči a předpisy na něj
navazující v platném znění.
8 Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy se rozumí sesuv půdy, zřícení
skal nebo zeminy vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, nebo
byla-li tato rovnováha porušena v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním
provozem. Sesouváním půdy však není klesání zemského povrchu do centra
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
9 Tíha sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení vrstvy sněhu
nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné
nebo ostatní konstrukce střechy, které jsou v řádném technickém stavu.
10 Úrazem se rozumí poškození organismu zvířete fyzikálními nebo chemickými vlivy, které způsobuje závažné poruchy životně důležitých funkcí organismu koně.
11 Utracením koně se rozumí jeho šetrné usmrcení v důsledku některé z příčin
uvedených v pojistné smlouvě, provedené tehdy, jestliže hrozí jeho uhynutí
a léčba má infusní prognózu. Kůň musí být před utracením vyšetřen oprávněným veterinárním lékařem. Utracení provádí veterinární lékař nebo osoba způsobilá k tomuto zákroku podle platných předpisů. Utracením koně v důsledku
onemocnění nákazy je jeho šetrné usmrcení provedené tehdy, jestliže o něm
rozhodne SVS nebo úřední veterinární lékař.
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12 Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí 20,8 a více m/s. Není-li rychlost vichřice pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil obdobné poškození
v okolí místa škody na řádně udržovaných budovách nebo jiných shodně odolných věcech.
13 Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti
plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch
tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se
považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. Výbuchem však není prudké
vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem
letadla. Pro účely pojištění výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, hlavních střelných zbraní a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu
cílevědomě využívá.
14 Získanou nemocí se rozumí onemocnění, které nemá genetické predispozice
a postihlo zvíře nahodile v průběhu postnatálního života.
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