DoplÀkové pojistné podmínky
poji‰tûní koní DPPKO 3

âlánek 1
Úvodní ustanovení
Tyto DoplÀkové pojistné podmínky poji‰tûní koní DPPKO 3
(dále jen „doplÀkové pojistné podmínky“) doplÀují ustanovení V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek zemûdûlského poji‰tûní VPPZP 09 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“).

âlánek 2
Pﬁedmût pojistné ochrany
1. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, lze tímto poji‰tûním pojistit konû tûchto kategorií: dostihoví konû,
hﬁíbata star‰í 6 mûsícÛ, plemenní hﬁebci, plemenné klisny, sportovní konû, konû pro práci v lese, uÏitkoví konû
(jezdeãtí a taÏní), ostatní lichokopytníci (dále jen „kÛÀ“).
2. Poji‰tûní se vztahuje na konû jmenovitû uvedené v pojistné smlouvû (dále jen „poji‰tûn˘ kÛÀ“).
3. Poji‰tûní se vztahuje na pojistná nebezpeãí daná sjednan˘m typem poji‰tûní pro pﬁíslu‰ného poji‰tûného konû
v pojistné smlouvû.

âlánek 7
Typ poji‰tûní D – pojistná nebezpeãí –
pojistná událost
1. Typ poji‰tûní D zahrnuje pojistná nebezpeãí zmetání, porodu mrtvého hﬁíbûte, vrozené vady hﬁíbûte, nemoci
a úrazu hﬁíbûte poji‰tûné klisny.
2. Pojistnou událostí se rozumí zmetání, porod mrtvého hﬁíbûte nebo uhynutí ãi utracení hﬁíbûte v dÛsledku vrozené vady hﬁíbûte, nemoci nebo úrazu v období od 150
dnÛ bﬁezosti poji‰tûné klisny do 6 mûsícÛ vûku narozeného hﬁíbûte.

âlánek 8
Typ poji‰tûní U – pojistná nebezpeãí –
pojistná událost
1. Typ poji‰tûní U zahrnuje pojistné nebezpeãí po‰kození
pohybového aparátu následkem úrazu nebo onemocnûní pohybového aparátu poji‰tûného dostihového konû,
které mu trvale znemoÏní úãast v oficiálních dostizích.

4. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, lze konû pojistit typem poji‰tûní „Nákaza a Ïivel“ (dále jen „typ poji‰tûní A“). V návaznosti na sjednání typu poji‰tûní A lze téhoÏ konû pojistit i typem poji‰tûní „Úraz, operace, porod,
zmetání“ (dále jen „typ poji‰tûní B“) a následnû i typem
poji‰tûní „Nemoc, otrava“ (dále jen „typ poji‰tûní C“).
Konû poji‰tûné typy poji‰tûní A, B a C lze dále pojistit typem poji‰tûní „Náklady na léãení“ (dále jen „typ poji‰tûní L“).

2. Pojistnou událostí se rozumí trvalé vyﬁazení konû z evidence dostihov˘ch koní následkem pojistn˘ch nebezpeãí
uveden˘ch v bodu 1 tohoto ãlánku, na základû veterinární zprávy potvrzující trvalou neschopnost úãasti konû
v dostizích ze zdravotních dÛvodÛ (po‰kození pohybového aparátu).

5. Prokazatelnû bﬁezí klisnu poji‰tûnou typem poji‰tûním A,
B a C lze dále pojistit typem poji‰tûní „DoplÀkové poji‰tûní – plod a hﬁíbû“ (dále jen „typ poji‰tûní D“), které se
vztahuje na plod od 150 dnÛ bﬁezosti poji‰tûné klisny
a narozené hﬁíbû do 6 mûsícÛ vûku (dále jen „hﬁíbû“).

1. Poji‰tûní se nevztahuje na uhynutí nebo utracení poji‰tûného konû v dÛsledku:
a) zavinûní majitele (chovatele, o‰etﬁovatele, zamûstnance) nebo ãlena jeho rodiny,
b) dûdiãné nebo vrozené vady s v˘jimkou události uvedené v ãlánku 7 bodu 2,
c) poru‰ení pﬁedpisÛ o veterinární péãi nebo v dÛsledku
zákroku, kter˘ provedla osoba bez oprávnûní k v˘konu,
d) pﬁíãin, k nimÏ do‰lo pﬁed poãátkem poji‰tûní.

6. Dostihové konû poji‰tûné typem poji‰tûní A, B, C a L lze
dále pojistit typem poji‰tûní „Ztráta schopnosti závodit“
(dále jen „typ poji‰tûní U“). Toto poji‰tûní lze sjednat
pouze pro dostihové konû dvou-, tﬁí- a ãtyﬁleté.
7. Pojistit lze pouze konû zdravé, bez vad majících za následek sníÏení jejich v˘konnosti.

âlánek 3
Typ poji‰tûní A – pojistná nebezpeãí –
pojistná událost
1. Typ poji‰tûní A zahrnuje pojistná nebezpeãí nákazy vyjmenované v seznamu nebezpeãn˘ch nákaz koní a nákaz spoleãn˘ch více druhÛm zvíﬁat v platném veterinárním zákonû a Ïivelní událost ve smyslu ãlánku 3 bodu 4
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.
2. Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení poji‰tûného konû v dÛsledku pÛsobení pojistn˘ch nebezpeãí
uveden˘ch v bodu 1 tohoto ãlánku.

âlánek 4
Typ poji‰tûní B – pojistná nebezpeãí –
pojistná událost
1. Typ poji‰tûní B zahrnuje pojistná nebezpeãí úraz, operace, porodní ‰koda a zmetání.
2. Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení poji‰tûného konû v dÛsledku pÛsobení pojistn˘ch nebezpeãí
vyjmenovan˘ch v bodu 1 tohoto ãlánku.

âlánek 5
Typ poji‰tûní C – pojistná nebezpeãí –
pojistná událost
1. Typ poji‰tûní C zahrnuje pojistná nebezpeãí získané nemoci a akutní otravy.
2. Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení poji‰tûného konû v dÛsledku pÛsobení pojistn˘ch nebezpeãí
vyjmenovan˘ch v bodu 1 tohoto ãlánku.

âlánek 6
Typ poji‰tûní L – pojistná nebezpeãí –
pojistná událost
1. Typ poji‰tûní L zahrnuje pojistné nebezpeãí úrazu, kolikového onemocnûní a porodních komplikací.
2. Pojistnou událostí je o‰etﬁení a léãení poji‰tûného konû
v akutním ohroÏení Ïivota v dÛsledku pojistného nebezpeãí uvedeného v bodu 1 tohoto ãlánku ve veterinárním
pracovi‰ti akreditovaném jako referenãní pracovi‰tû pro
choroby koní a uvedeném v pojistné smlouvû.

i) pﬁedloÏit poji‰Èovnû potvrzení asanaãního podniku
o pﬁevzetí tûla poji‰tûného konû, hﬁíbûte nebo plodu
postiÏeného pojistnou událostí,
j) pﬁedloÏit poji‰Èovnû v˘sledek pitvy uhynulého nebo
utraceného zvíﬁete provedené autorizovan˘m veterinárním pracovi‰tûm (SVÚ, Asanaãní ústavy),
k) u poji‰tûní L pﬁedloÏit vyúãtování nákladÛ referenãního pracovi‰tû pro choroby koní podle jednotliv˘ch
poloÏek,
l) u poji‰tûní typu U pﬁedloÏit veterinární zprávu veterináﬁe specializujícího se na choroby koní o po‰kození
pohybového aparátu poji‰tûného dostihového konû,
která jej trvale vyﬁazuje z úãasti v dostizích a potvrzení oprávnûné dostihové organizace (JCK âR) o vyﬁazení konû z dostihového provozu,
m) pﬁedloÏit poji‰Èovnû dal‰í doklady vyÏádané poji‰Èovnou pro likvidaci pojistné události.

âlánek 9
Speciální v˘luky z poji‰tûní

2. Poji‰tûní typu L se nevztahuje na o‰etﬁení a léãení poji‰tûného konû v dÛsledku:
a) zavinûní majitele (chovatele, o‰etﬁovatele, zamûstnance) nebo ãlena jeho rodiny,
b) dûdiãné nebo vrozené vady,
c) poru‰ení pﬁedpisÛ o veterinární péãi a v dÛsledku zákroku, kter˘ provedla osoba bez oprávnûní k v˘konu,
d) pﬁíãin, k nimÏ do‰lo pﬁed poãátkem poji‰tûní,
e) preventivních a kosmetick˘ch zákrokÛ,
f) parazitóz,
g) onemocnûní vzniklého do 10 dnÛ od poãátku poji‰tûní.
3. Poji‰tûní typu D se nevztahuje na zmetání, porod mrtvého hﬁíbûte, uhynutí nebo utracení narozeného hﬁíbûte
v dÛsledku:
a) zavinûní majitele (chovatele, o‰etﬁovatele, zamûstnance) nebo ãlena jeho rodiny,
b) poru‰ení pﬁedpisÛ o veterinární péãi nebo v dÛsledku zákroku, kter˘ provedla osoba bez oprávnûní k v˘konu,
c) pﬁíãin, k nimÏ do‰lo pﬁed poãátkem poji‰tûní.

âlánek 10
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného
Pojistník, poji‰tûn˘ je povinen:
a) pﬁed uzavﬁením pojistné smlouvy pﬁedloÏit poji‰Èovnû
vyplnûn˘ a potvrzen˘ „Dotazník o koni navrhovaném
do poji‰tûní“,
b) chovat poji‰tûné konû ve vhodném prostﬁedí a pﬁedcházet po‰kození jejich zdraví,
c) pﬁi naﬁízení utracení poji‰tûného konû nebo hﬁíbûte
oznámit tuto skuteãnost pﬁed jeho odvozem poji‰Èovnû,
d) pﬁi úhynu nebo utracení poji‰tûného konû nebo hﬁíbûte oznámit tuto skuteãnost poji‰Èovnû pﬁed jeho
odvozem na pitvu,
e) pﬁi hospitalizaci konû u typu poji‰tûní L oznámit poji‰Èovnû tuto skuteãnost v první den hospitalizace poji‰tûného konû,
f) na poÏádání poji‰Èovny umoÏnit poji‰Èovnû prohlídku
poji‰Èovaného nebo poji‰tûného konû,
g) pﬁedloÏit poji‰Èovnû osvûdãení o pﬁíãinû pojistné události vystavené oprávnûn˘m veterinárním lékaﬁem na
podkladû v˘sledkÛ dostupn˘ch vy‰etﬁovacích metod,
u nákaz potvrzené orgánem Státní veterinární správy
(dále jen „SVS“),
h) vyÏádat vãasné odborné vy‰etﬁení a léãení poji‰tûného konû, mûl-li b˘t podle pﬁedpisÛ o veterinární péãi
takto o‰etﬁen,

âlánek 11
Pojistná hodnota, pojistná ãástka, limit plnûní
1. Pojistnou hodnotou jednotlivého konû se rozumí trÏní
cena zdravého konû téÏe kategorie a srovnatelné kvality.
Pojistník stanovuje pojistnou ãástku na vlastní odpovûdnost tak, aby odpovídala pojistné hodnotû poji‰tûného
konû.
2. Pro pojistná nebezpeãí typÛ poji‰tûní L, D, U jsou v pojistné smlouvû stanoveny limity plnûní. Není-li v pojistné
smlouvû ujednáno jinak, pak pro typ poji‰tûní U nesmí
b˘t limit plnûní vût‰í neÏ dohodnutá pojistná ãástka pro
daného poji‰tûného konû; pro typ poji‰tûní L je limit plnûní stanoven max. jako 50 % pojistné ãástky konû, nejv˘‰e v‰ak 50 000 Kã a pro typ poji‰tûní D je moÏné sjednat limit plnûní ve v˘‰i max. 50 % pojistné ãástky
poji‰tûné klisny.

âlánek 12
Plnûní poji‰Èovny
1. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní z typu poji‰tûní A,
B nebo C, je poji‰Èovna povinna vyplatit ãástku urãenou
podle kvality konû ke dni, kdy byl poprvé vy‰etﬁen oprávnûn˘m veterinárním lékaﬁem v souvislosti s pﬁíãinou vedoucí k pojistné události, nejv˘‰e v‰ak pojistnou ãástku
uvedenou pro pﬁíslu‰ného konû v pojistné smlouvû.
2. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní z typu poji‰tûní L,
je poji‰Èovna povinna vyplatit za pojistnou dobu 80 %
prokázan˘ch nákladÛ na léãení úrazu, kolikového onemocnûní nebo porodních komplikací poji‰tûného konû.
Nejv˘‰e v‰ak ãástku danou limitem plnûní pro typ poji‰tûní L pﬁíslu‰ného poji‰tûného konû. Poji‰tûní se nevztahuje na úhradu nákladÛ na hospitalizaci (ustájení) nemocného zvíﬁete ve veterinárním zaﬁízení a dopravu
nemocného zvíﬁete.
3. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní z typu poji‰tûní D,
je poji‰Èovna povinna poskytnout plnûní jen do v˘‰e limitu plnûní stanoveného pro typ poji‰tûní D k poloÏce poji‰tûného konû.
4. Poji‰Èovna není povinna plnit pﬁi opakovaném zmetání
klisny v dobû trvání poji‰tûní typu D.
5.

a) Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní z typu poji‰tûní U, je poji‰Èovna povinna vyplatit:
– dvojnásobek dotací získan˘ch poji‰tûn˘m konûm
v oficiálních dostizích za dobu trvání pojistné
smlouvy v dostihové sezónû, ve které poji‰tûn˘ kÛÀ
dovr‰il stáﬁí dvou let; maximálnû v‰ak limit plnûní
stanoven˘ pro tento typ poji‰tûní,
– 1,5násobek dotací získan˘ch poji‰tûn˘m konûm
v oficiálních dostizích za dobu trvání pojistné
smlouvy v dostihové sezónû, ve které poji‰tûn˘ kÛÀ
dovr‰il stáﬁí tﬁí let; maximálnû v‰ak limit plnûní stanoven˘ pro tento typ poji‰tûní,
– ãástku rovnající se dotacím získan˘m poji‰tûn˘m
konûm v oficiálních dostizích za dobu trvání poji‰tûní v dostihové sezónû, ve které poji‰tûn˘ kÛÀ
dovr‰il stáﬁí ãtyﬁ let; maximálnû v‰ak limit plnûní stanoven˘ pro tento typ poji‰tûní,
b) u dostihov˘ch klisen, které byly ohodnoceny více neÏ
65 kg generálního handicapu (GH) nebo 75 kg prÛbûÏného handicapu se plnûní z tohoto typu poji‰tûní
sniÏuje o 50 %,
c) pﬁi soubûhu typÛ poji‰tûní A, B, C a U vzniká v pﬁípadû nastalé pojistné události nárok na plnûní pouze
z jednoho z typÛ poji‰tûní.

6. Poji‰Èovna není povinna plnit, jestliÏe poji‰tûn˘ kÛÀ uhynul nebo byl utracen do 10 dnÛ od data úãinnosti pojistné
smlouvy, s v˘jimkou pojistné události v dÛsledku úrazu.
7. Plnûní poji‰Èovny se sniÏuje o hodnotu zuÏitkovateln˘ch
ãástí tûla konû postiÏeného pojistnou událostí.

8. Poji‰Èovna je oprávnûna plnûní sníÏit, jestliÏe poji‰tûn˘
poru‰il povinnosti uloÏené mu tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, pojistnou smlouvou, nebo zpÛsobil vznik pojistné události pracovním pﬁetûÏováním konû
nebo jin˘m neodborn˘m zacházením s ním.

âlánek 13
ZachraÀovací náklady
Poji‰Èovna nahradí úãelnû vynaloÏené zachraÀovací náklady
ve smyslu ãlánku 9 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek do v˘‰e 5 % z pojistné ãástky bezprostﬁednû ohroÏeného poji‰tûného konû. ZachraÀovacími náklady nejsou náklady spojené
s medikací, veterinární péãí, dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací, vakcinací, v˘Ïivou a o‰etﬁováním, ustájením a dopravou,
s v˘jimkou evakuace poji‰tûn˘ch koní.

âlánek 14
Spoluúãast
Na úhradû pojistného plnûní z kaÏdé pojistné události stanoveného dle ãlánku 12 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se poji‰tûn˘ podílí ãástkou vyjadﬁující spoluúãast na pojistném plnûní, a to procentem uveden˘m pro pﬁíslu‰nou
poloÏku v pojistné smlouvû.

âlánek 15
Pojistné
Podkladem pro v˘poãet pojistného je dohodnutá pojistná
ãástka poji‰tûného konû nebo hﬁíbûte, u vybran˘ch rizik pak
stanovené limity plnûní. Sazba pojistného je uvedena v pojistné smlouvû.

âlánek 16
V˘kladová ustanovení
1. Utracením konû se rozumí jeho ‰etrné usmrcení v dÛsledku nûkteré z pﬁíãin uveden˘ch v pojistné smlouvû,
provedené tehdy, jestliÏe hrozí jeho uhynutí a léãba má
infaustní prognózu. KÛÀ musí b˘t pﬁed utracením vy‰etﬁen oprávnûn˘m veterinárním lékaﬁem. Utracení provádí
veterinární lékaﬁ nebo osoba zpÛsobilá k tomuto zákroku podle platn˘ch pﬁedpisÛ. Utracením konû z dÛvodu
nákaz je jeho ‰etrné usmrcení provedené tehdy, jestliÏe
o nûm rozhodne z nákazov˘ch dÛvodÛ SVS nebo jí povûﬁen˘ státní veterinární lékaﬁ.
2. Nákazou se rozumí infekãní onemocnûní koní, které je
v seznamu nebezpeãn˘ch nákaz koní a nákaz spoleãn˘ch
více druhÛm zvíﬁat platného veterinárního zákona a podléhá povinnému hlá‰ení.

3. Získanou nemocí se rozumí onemocnûní, které nemá genetické predispozice a postihlo zvíﬁe nahodile v prÛbûhu
postnatálního Ïivota.
4. Akutní otravou se rozumí otrava konû prokázan˘mi, exogenními jedovat˘mi látkami, které byly do organismu pﬁijaty z vnûj‰ího prostﬁedí, pﬁiãemÏ se za otravu nepovaÏuje
intoxikace látkami s kumulativními úãinky, autointoxikace
organismu a chronické otravy.
5. Úrazem se rozumí po‰kození organismu zvíﬁete fyzikálními nebo chemick˘mi vlivy, které zpÛsobuje závaÏné poruchy Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánÛ a jejich funkcí.
6. Porodní ‰kodou se rozumí akutní porucha zdravotního
stavu poji‰tûného konû v souvislosti s porodem vedoucí
k pﬁímému ohroÏení Ïivota poji‰tûného konû.
7. Oprávnûn˘m veterinárním lékaﬁem je soukrom˘ veterinární lékaﬁ, kter˘ mÛÏe v souladu s veterinárními pﬁedpisy rozhodovat o Ïivotû konû a vystavovat objektivní veterinární potvrzení o zdravotním stavu zvíﬁat, nebo státní
veterinární lékaﬁ.

