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Posebni pogoji za zavarovanje
stroškov zdravljenja živali

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI

6. člen - OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, stroške zdravljenja
živali, ki nastanejo kot posledica nezgode ali bolezni, opredeljene v Splošnih
pogojih za zavarovanje živali.
(2) Po teh pogojih krije zavarovanje tudi stroške zdravljenja, ki nastanejo
zaradi:
1) izpada maternice ali nožnice in
2) prebavnih motenj oziroma zastrupitev kot posledice nepravilnega
krmljenja živali.

(1) Z zavarovalno pogodbo je mogoče dogovoriti letni agregat dajatve
zavarovalnice za kritje stroškov zdravljenja, tj. maksimalna letna dajatev
zavarovalnice za stroške zdravljenja v enem zavarovalnem letu
(2) Stroški zdravljenja, ki so po teh pogojih kriti pri veterinarski intervenciji, so:
1) stroški dela veterinarja v rednem delovnem času;
2) stroški porabljenih zdravil in sanitetnega materiala v skladu z ugotovljeno
diagnozo in
3) stroški prevoza veterinarja od sedeža najbližje veterinarske ustanove
do naslova zavarovanca.
Po teh pogojih se za veterinarsko intervencijo šteje posamezni obisk
veterinarja pri oboleli živali oziroma obisk živali v veterinarski ustanovi.
(3) V primeru veterinarske intervencije izven rednega delovnega časa krije
zavarovalnica po teh pogojih tudi povišani del stroškov za delo veterinarja
le, če je neposredno ogroženo življenje živali.
Po teh pogojih se šteje, da je življenje živali neposredno ogroženo pri:
krvavitvah, večjih ranah, težkem porodu, izpadu maternice, poporodnem
mrtvoudu, akutnem napenjanju, koliki, akutnem mastitisu (prva intervencija)
in zastrupitvi. O morebitnih drugih primerih neposrednega ogrožanja
življenja živali presoja zavarovalnica.

2. člen - IZKLJUČITVE
Zavarovanje ne krije stroškov, ki nastanejo:
1) zaradi zdravljenja živali kot posledica bolezni, katere so nastale znotraj
14-ih dni (karenca) po začetku veljavnosti zavarovanja;
2) zaradi rejsko tehnoloških posegov: kastracija, ovarioektomija, zdravljenje
jalovosti, žaganje rogov, obrezovanje parkljev itd.;
3) zaradi posegov na zobeh in obzobnih tkivih;
4) zaradi odvzema, pakiranja in pošiljanja materiala za laboratorijske
preglede in stroškov laboratorijskih pregledov;
5) zaradi dodatnih specialističnih diagnostičnih in terapevtskih posegov
(infuzije, punkcije, incizije, rentgenski in ultrazvočni pregledi, alergijski
testi itd.);
6) zaradi regenerativnega zdravljenje gibal (PRP, IARP, matične celice);
7) zaradi preventivnih posegov proti kužnim, vzrejnim in parazitarnim
boleznim;
8) zaradi preventivne vitaminizacije živali;
9) zaradi prevoza živali v veterinarske ustanove in nazaj;
10) zaradi specialističnih zdravljenj in operativnih posegov v veterinarskih
klinikah in bolnicah, razen v primerih, ko je bilo dano predhodno soglasje
zavarovalnice, oziroma v nujnih primerih, opredeljenih v (3) odstavku
6. člena teh pogojev;
11) zaradi vhlevitve oziroma hospitalizacije;
12) če živali zdravi oseba, ki nima sklenjenega dogovora o plačevanju
stroškov zdravljenja zavarovanih živali z OE zavarovalnice, pri kateri
je bilo sklenjeno zavarovanje;
13) fizioterapije, hidroterapije, akupresure, akupunkture in manualne terapije;
14) zaradi stroškov nabave posebne prehrane za bolne in občutljive živali
(dietetska, shujševalna, antialergijska itd.) ter zaradi stroškov nabave
ortopedskih in drugih pripomočkov (opornice, zaščitni plašči, prehranski
dodatki, glukozamini itd.);
15) zaradi bolezni, ki izvirajo iz obdobja pred sklenitvijo zavarovanja in do
sklenitve zavarovanja niso bile ozdravljene;
16) zaradi stroškov usmrtitve živali.

3. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so lahko kopitarji, govedo,
prašiči, drobnica.

4. člen - POGOJI ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA
To zavarovanje je možno skleniti, če je istočasno sklenjeno zavarovanje
temeljnih nevarnosti po Splošnih pogojih za zavarovanje živali, z enako dobo
trajanja zavarovanja. Zavarovanec je dolžan zavarovati vse svoje živali iste
vrste z istim namenom reje, ki so sposobne za to zavarovanje.

5. člen - SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA
Z zavarovalno pogodbo se je mogoče dogovoriti za odstotno soudeležbo
zavarovanca pri kritju stroškov zdravljenja.

7. člen - UGOTOVITEV ŠKODE
Nastalo škodo ugotavlja zavarovalnica na podlagi specificiranega računa, ki
ga izda lečeči veterinar, oziroma na podlagi računa lekarne za zdravila, izdana
na osnovi recepta.

8. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica plača ugotovljeno škodo v preostalem odstotku do 100 %
nad dogovorjeno soudeležbo zavarovanca.
(2) Plačevanje stroškov zdravljenja poteka v skladu z dogovorom med
zavarovalnico in pooblaščenimi veterinarji, razen pri zavarovanju konj,
kjer osnovo za dajatev zavarovalnice predstavlja specificiran veterinarski
račun iz katerega je razvidno, da je račun v celoti poravnal zavarovanec.

9. člen - DOLŽNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec je dolžan zagotoviti evidenco opravljenih veterinarskih storitev
v tekočem zavarovalnem obdobju.
(2) Zavarovalnica ima pravico zahtevati vpogled v evidenco veterinarskih
storitev.

10. člen - ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA
(1) Jamčenje zavarovalnice za kritje stroškov zdravljenja kot posledice nezgode
se začne ob 24. uri 3. dne od dne (karenca), ki je v zavarovalni pogodbi
naveden kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija,
sicer pa ob 24. uri 3. dne od dne (karenca), ko je premija plačana.
(2) Jamčenje zavarovalnice za kritje stroškov zdravljenja  kot posledice bolezni
se začne ob 24. uri 14. dne (karenca) od dneva, ki je v zavarovalni pogodbi
naveden kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija,
sicer pa ob 24. uri 14. dne, ko je premija plačana.
(3) Jamčenje zavarovalnice se konča ob 24. uri dneva poteka zavarovanja.

11. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
ZAVAROVANJE ŽIVALI
Za zavarovanja, sklenjena po teh pogojih, veljajo tudi Splošni pogoji za
zavarovanje živali, če niso v nasprotju s temi pogoji.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-ziv-zdr/15-5 se uporabljajo od 31. maja 2015.

