Polski Związek Zrzeszeń Hodowców
i Producentów Drobiu

OFERTA UBEZPIECZENIA
dla Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
Szanowni Państwo.
Mamy przyjemność przedstawić ofertę ubezpieczenia utraty wartości rynkowej wskutek zakażenia drobiu
serotypami Salmonelli (Entertidis i Typhimurium).
1. Ubezpieczyciel:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa
REGON: 010594552 NIP: 524-030-23-93
2. Ubezpieczający:
Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
Zarząd Główny
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52
00-508 Warszawa
REGON: 000870296
3. Ubezpieczony:
Członkowie przynależni do związków wchodzących w skład Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i
Producentów Drobiu, hodowcy niezrzeszeni i inne podmioty z branży drobiarskiej
4. Przedmiot Ubezpieczenia:
Utrata wartości rynkowej / hodowli brojlerów (gatunku kura Gallus gallus) oddawanych do skupu / uboju
5. Okres ubezpieczenia poszczególnych polis:
12 miesięcy
W przypadku, jeżeli ostatni cykl nie został zakończony polisa przedłużana jest do końca trwania cyklu
(składka zostanie rozliczona w systemie pro rata temporis).
6. Zakres ochrony:
Pokrycie strat finansowych wynikłych z zakażenia drobiu serotypami Salmonelli (Entertidis i Typhimurium)
Definicja zakażenia Salmonella Enteritidis i SalmonellaTyphimurium:
Przez zakażenie Salmonellą rozumie się zetknięcie drobiu z bakteriami, które mogą występować na skórze
ptaków i w ściółce (otoczeniu). Jest to tzw. powierzchniowe skażenie zwane - salmonellą środowiskową.
7. Suma ubezpieczenia i składka:

1)

Jeden cykl produkcyjny (CP) - chów od pisklaka do momentu uboju drobiu rzeźnego (w tym
przygotowanie kurnika, wymiana ściółki i inne konieczne czynności)

Wsad (IK) jest to ilość wstawianych jednorazowo sztuk drobiu rzeźnego do kurnika - wielkość wsadu określa
hodowca we wniosku.
Deklarowana waga chowu ( WCh) jest to waga, do której drób rzeźny będzie tuczony. Docelową wagę drobiu
rzeźnego określa hodowca we wniosku.
Kwota deklarowanej utraty wartości rynkowej 1kg drobiu rzeźnego (UW) jest określana we wniosku przez
hodowcę.
Współczynnik upadku (WU) jest to ilość padniętych ptaków w jednym cyklu produkcyjnym (wartość stała 3%)

Jednostka obliczeniowa (JO) jest to stado o wielkości 20.000 sztuk na jedno wstawienie.
Suma ubezpieczenia dla jednego kurnika dla jednego cyklu produkcyjnego
Ilość sztuk drobiu jednego wsadu do kurnika (IK) x deklarowana waga chowu 1 szt. drobiu (WCh) x deklarowana
utrata wartości kg jednej szt. drobiu (UW) x współczynnik upadku (WU)
Przykład wyliczenia sumy dla jednego cyklu dla kurnika o powierzchni 1000m2:
Suma ubezpieczenia dla jednego wsadu w 1 kurniku dla brojlerów:
Wsad – 20 000 sztuk x 2,8 kg = 56 000 kg x 0,90zł = 50 400 x 0,97 =48 888 zł
Każdy kurnik ma określoną indywidualnie sumę ubezpieczenia i składkę.
Wyliczenie składki rocznej na polisie
Suma ubezpieczenia 1 kurnika x stawka taryfowa x ilość wsadów ( 2 zdarzenia w roku ) = składka za
ubezpieczenie 1 kurnika (bez względu na ilość cykli produkcyjnych - wsadów)
Przykład wyliczenia składki rocznej na polisie dla brojlerów:
48 888 zł x 2,0% x 2 wsady (zdarzenia w roku) = 1 956,00 zł składka roczna za 1 kurnik
Stawka taryfowa dla brojlerów – 2,0%
Składka minimalna z jednego kurnika dla brojlerów – 1 200 zł
8. Udział własny (na jeden kurnik na zdarzenie)




W pierwszej szkodzie udział własny zniesiony.
W drugiej szkodzie udział własny 20%.
Istnieje możliwość wykupienia udziału własnego za opłatą dodatkowej składki naliczanej od
kurnika w wysokości 1 000,00 zł.
9.

Sposób wyliczenia szkody:

Całkowita waga sprzedanych szt. drobiu rzeźnego [kg] x współczynnik potrącenia z kilograma masy [zł/kg], jaki
zastosowała ubojnia
 (Cw) Całkowita waga - rzeczywista waga sprzedawanej partii drobiu rzeźnego (zawsze jest to jeden wsad
z jednego kurnika), odczyt z wagi ubojni.
 (Wp) Współczynnik potrącenia – rzeczywiste potrącenie przez ubojnię
10. Dokumentacja będąca podstawą likwidacji szkody:
1)
a)
2)
a)
b)

Podstawą do uznania roszczenia jest:
Decyzja powiatowego lekarza weterynarii stwierdzająca Salmonellę
Dokumentacja uzupełniająca:
Informacja o całkowitej rzeczywistej wadze sprzedanej partii drobiu (dokumentacja z ubojni)
Informacja o rzeczywistej kwocie potrącenia przez ubojnię ( dokumentacja z ubojni)
11. Podstawowe dane do wniosku ubezpieczeniowego:

1) informacje o ubezpieczonym / ubezpieczającym dane teleadresowe / adres e-mail
2) dane o organizacji prowadzonej hodowli: ilość ferm, ilość kurników, ilość i wielkość stad, długość cyklu
3) informacje / oświadczenie czy hodowca zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) prowadzi dokumentację stad,
b) realizuje wymogi stawiane przez służby weterynaryjne /badania, pobór próbek/
c) stosuje procedury higieny stada
4) deklarowana waga 1 szt. drobiu do sprzedaży
5) deklarowany wskaźnik potrącenia 1kg
5) dotychczasowa szkodowość,
12. Wymogi weterynaryjne:
Spełnienie wymogów weterynaryjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia
2401.2020 roku w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella
w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2020–2022
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13. Płatność składki:
a) jednorazowo lub
b) w dwóch ratach
W przypadku płatności składki w dwóch ratach wypłata odszkodowania nie zwalnia z obowiązku zapłaty II raty
składki w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia – certyfikacie.
14. Klauzule dodatkowe:
Klauzula kosztów dodatkowych
1.
Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą oraz za
dopłatą dodatkowej składki uzgodniono, że Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group TU
S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, wymienione niżej koszty
poniesione przez ubezpieczonego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną. Są
to:
1)
koszty dodatkowe związane z zapobieżeniem zwiększeniu się szkody
2)
koszty dodatkowe związane z odkażeniem fermy, utylizacji ściółki
Koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez ubezpieczonego są wyłączone z ochrony.
2.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach
niniejszej Klauzuli wynosi 4 000 zł dla jednego kurnika
15. Postanowienia dodatkowe:
1.
Suma ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki może być
podwyższona przed wprowadzeniem kolejnego wsadu do kurnika.
2.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową, na
wniosek Ubezpieczonego, dodatkowych kurników po opłaceniu dodatkowej składki.
Postanowienia końcowe:
1.
Oferta jest ważna pod warunkiem braku szkód w okresie od dnia jej przedstawienia do dnia jej
akceptacji. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo weryfikacji
oferty w przypadku zmiany charakteru ryzyka.
Wszystkie postanowienia dodatkowe z zapytania ofertowego, pominięte w niniejszej ofercie, a które nie zostały
uregulowane w OWU, należy traktować jako niezaakceptowane przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group TU S.A. i niemające zastosowania.
2.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia
wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub
powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy
przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje
przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych
Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
1. Reklamację odnośnie do usług świadczonych przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group można złożyć pisemnie (na adres wybranej jednostki Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group lub osobiście), elektronicznie (formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.wiener.pl)
lub ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
2. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi
na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten
zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszającego reklamację
informujemy o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek klienta.
4. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (adres
strony internetowej: www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru
Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).
Z poważaniem

Tomasz Szejnoch
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Insurance Group

Vienna
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