1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, nevarnost pogina teleta
oziroma žrebeta:
1) pri govedu ženskega spola v starosti od 12 meseca do 12 leta starosti
(krave) - od 240. dneva brejosti do 10. dne po porodu;
2) pri kobilah - od 300. dneva brejosti do 24 ur po porodu.

2. člen - IZKLJUČITVE
Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
1) zaradi laične pomoči pri porodu;
2) če je plod mumificiran oziroma je odmrl pred 240. dnevom brejosti pri
kravah oziroma pred 300. dnevom brejosti pri kobilah.

(2) Nastalo škodo se obračuna v višini dogovorjene zavarovalne vsote ne
glede na število izvrženih, povrženih ali poginjenih telet oziroma žrebet.
(3) V enem zavarovalnem letu se škoda po teh pogojih za isto plemenico lahko
izplača samo enkrat.

6. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
Zavarovalnica plača obračunano škodo v polnem znesku.

7. člen - ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA

Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so lahko teleta oziroma žrebeta.

(1) Jamčenje zavarovalnice se začne v skladu z določili splošnih pogojev za
zavarovanje živali (karenca), ko so izpolnjena tudi določila teh pogojev.
Jamčenje zavarovalnice preneha ob 24. uri po končanem porodu.
(2) Jamčenje zavarovalnice pri zavarovanju govedi preneha 10. dan po
končanem, porodu.
(3) Če je posebej dogovorjeno, jamči zavarovalnica pri zavarovanju kobil tudi
za čas do 10. dneva po porodu.

4. člen - POGOJI ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA

8. člen - VARNOSTNI UKREPI

(1) To zavarovanje je možno skleniti le istočasno in za isto obdobje trajanja
zavarovanja k temeljnemu zavarovanju krav in kobil po splošnih pogojih
za zavarovanje živali .
(2) Zavarovanec mora s tem zavarovanjem zavarovati vse plemenske živali
iste vrste, ki so godne za pripust.

V primeru nenormalnega poroda je zavarovanec dolžan takoj poklicati
pooblaščenega veterinarja.

5. člen - UGOTOVITEV IN OCENITEV ŠKODE

Za zavarovanja, ki so sklenjena po teh posebnih pogojih, veljajo tudi splošni
pogoji za zavarovanje živali.

3. člen - PREDMET ZAVAROVANJA

(1) Ob ugotavljanju škode mora zavarovanec dati točne podatke o osemenitvi
ali pripustu zavarovane plemenice, o času in poteku poroda, oziroma o
poginu plodu.

9. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA
ZAVAROVANJE ŽIVALI

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-ziv-plod/15-5 se uporabljajo od 31. maja 2015.
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Posebni pogoji za zavarovanje
teleta ali žrebeta pred, ob in po porodu

