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Posebni pogoji
za zavarovanje psov

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI

4. člen - ZAVAROVALNA VSOTA

(1) Zavarovanje psov krije v obsegu, ki je določen po teh pogojih, nevarnost
pogina ali usmrtitve psa kot posledico nezgode ali bolezni (temeljno
zavarovanje).
(2) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija, krije zavarovanje
poleg temeljnega zavarovanja tudi:
1) stroške zdravljenja psa;
2) odgovornost lastnika psa za škodo na osebah in stvareh, če je ta nastala
zaradi napada ali ugriza psa ali zaradi povzročitve prometne nesreče;
3) nevarnost pogina, usmrtitve oziroma kritja stroškov zdravljenja zaradi
nezgode za čas bivanja v tujini;
4) nevarnost pogina, usmrtitve oziroma kritja stroškov zdravljenja psa kot
posledice nezgode med prevozom;
5) nevarnost izgube namenske sposobnosti in
6) dogovorjeni del stroškov pokopa živali.

(1) Zavarovalno vsoto za temeljno zavarovanje določita sporazumno
zavarovanec in zavarovalnica glede na vrednost mladiča, opravljene izpite
in rejska priznanja.
(2) Pri nepasemskih psih znaša zavarovalna vsota za temeljno zavarovanje
največ 50 % vrednosti mladiča podobne pasme.

2. člen - IZKLJUČITVE
(1) Zavarovanje ne krije škode, ki je nastala zaradi:
1) pogina, usmrtitve psa zaradi bolezni v starosti od 10. leta do izpolnjenega
14. leta starosti. To določilo ne velja za pse, ki so zavarovani za vse
življenjsko obdobje;
2) usmrtitve psa po nalogu pristojnih odgovornih organov (inšpekcijske
službe, policija …);
3) usmrtitve psa ob upravičenem posredovanju uradnih oseb (policija,
vojska, varnostne službe …);
4) usmrtitve psa brez predhodne odobritve zavarovalnice;
5) namerne poškodbe, mučenja oziroma slabega ravnanja s psom s strani
zavarovanca, oziroma osebe, ki ji je po volji zavarovanca zaupana skrb
za psa;
6) uporabe psa za službene namene, če ni drugače dogovorjeno;
7) pogina psa med kirurškim posegom ali po njem oziroma zaradi posledice
splošne anestezije, razen v primerih, ko je bil takšen poseg nujen zaradi
neposredne ogroženosti življenja psa;
8) prirojenih oziroma dednih napak psa;
9). izginitve ali kraje zavarovanega psa in
10) zaradi strokovne napake veterinarja.

3. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja po teh pogojih so pri:
1) klasičnem zavarovanju - psi v starosti od 3. meseca do izpolnjenega
14. leta;
2) vseživljenjsko zavavrovanje - psi v starosti od 3. meseca starosti do
pogina ali usmrtitve zaradi nezgode ali bolezni, vendar le v primeru, ko
je prvo zavarovaje sklenjeno do 18. meseca starosti in med trajanjem
zavarovanja ni nikoli prekinjeno;
3) predmet novega zavarovanja so lahko le psi v starosti 3. meseca do
10. leta starosti.
(2) Pogoj za sklenitev zavarovanja je:
1) da je pes čipiran in ima ID številko;
2) da so psi zaščitno cepljeni proti kužnim boleznim mladih psov: pasja
kuga, virusni enteritis - parvoviroza, hepatitis in leptospiroza.
Pse je mogoče zavarovati tudi pred cepljenjem, vendar se v tem primeru
začne jamstvo zavarovalnice za te bolezni petnajsti dan po cepljenju.
Če je potrebna docepitev - revakcinacija, mora zavarovanec to storiti,
kar dokaže z veterinarskim potrdilom o cepljenju. Stroške zdravljenja
za te bolezni plača zavarovalnica le v primeru, če je opravljeno zaščitno
cepljenje proti tej bolezni.
(3) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
1) izčrpani in bolni psi ter psi v slabi kondiciji;
2) psi, ki živijo v slabih razmerah;
3) psi, ki niso pod nadzorom.

5. člen - ZAVAROVALNI KRAJ
Če ni drugače dogovorjeno, je zavarovanje omejeno na območje Republike
Slovenije.

6. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica plača obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ
do višine zavarovalne vsote.
(2) Zavarovalnica povrne stroške pokopa živali v višini zahtevka, vendar ne
več, kot je navedeno na zavarovalni pogodbi. Pogoji za povrnitev stroškov
pokopa so, da:
1) je za dogovorjeno zavarovanje plačana dodatna premija in je od
sklenitve novega zavarovanja poteklo najmanj 100 dni;
2) je pes ob sklenitvi star največ 7 let;
3) se psa pokoplje na pokopališču, ki ima uradno dovoljenje za pokopališče
za male živali.

7. člen - SPREMEMBA ZAVAROVALNE PREMIJE
(1) Zavarovalnica si pridržuje pravico spremeniti pogodbeno dogovorjeno
zavarovalno premijo, če se spremeni vsebina, obseg ali standard pravic
zavarovanja.
(2) Zavarovalna premija se lahko spremeni tudi ob spremembah cen
zdravstvenih ali z njimi povezanih storitev, zdravil in medicinsko tehničnih
pripomočkov, ki bistveno vplivajo na izpolnjevanje obveznosti in poslovanje
zavarovalnice.
(3) V primeru spremembe zavarovalne premije se spremenjena premija
obračuna ob zapadlosti prve naslednje premije po datumu začetka
veljavnosti spremembe.
(4) Zapadlih premij zavarovalnica ne poračunava.
(5) Zavarovalnica ob spremembi premije zavarovalce o tem obvesti.

8. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA
ZAVAROVANJE ŽIVALI
Če niso v nasprotju s temi pogoji, veljajo za to zavarovanje tudi Splošni pogoji
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-psitm/14-4 se uporabljajo od 1. aprila 2014.

