
Ubezpieczenie Psa  - w skrócie!       

 
 

Ochroną obejmujemy wszystkie psy rasowe  
lub psy w tzw. typie rasy oraz mieszańce! 

Pies rasowy – posiadający metrykę lub rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (FCI). 

Pies w typie rasy –  pies, który wyglądem przypomina daną rasę, np. ze stowarzyszeń. 

Mieszaniec - pies, który nie jest Psem rasowym ani Psem w typie rasy. 
 

Wiek wstępu do ubezpieczenia kosztów leczenia Psa: min. 8 tyg. do maks. 8 lat - 

ale kilka ras psów ma wiek wstępu do 5-6 roku życia (np. dog niemiecki). 
 

Klient oświadcza, że w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia  

Pies ma wykonane zalecane szczepienia tj.: 

1. nosówka - choroba zakaźna, którą wywołuje wirus nosówki psów z rodziny 

Paramyxoviridae; 

2. parwowiroza - choroba zakaźna, którą wywołuje parwowirus psi; 

3. wścieklizna - ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego, którą wywołuje wirus 

wścieklizny z rodziny rabdowirusów; 

4. zakaźne zapalenie wątroby (choroba Rubartha) - zakaźna choroba wirusowa, którą 

wywołuje adenowirus psów typ 1 (CAV-1); 

5. zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) - choroba zakaźna układu 

oddechowego psów. Najczęściej wywołują ją adenowirusy typu 2 (CAV-2), bakterie 

krztuśca Bordetella bronchiseptica i wirusy grypy Parainfluenza canis (CPI); 
 

Ubezpieczyć  można tylko Psa, który ma wszczepiony CHIP! 
(chip: miniaturowy mikroprocesor z 15 cyfrowym numerem identyfikującym). 

 

Świadczenie główne 

KOSZTY LECZENIA PSA - obowiązują na terenie Polski i obejmują: 

1. koszty leczenia Psa powstałe w wyniku choroby;  

2. koszty leczenia Psa powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 

3. pokrycie kosztów eutanazji Psa; 

4. pokrycie kosztów kremacji zbiorowej Psa; 

Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz choroby rozpoznane i 
zdiagnozowane w trakcie ochrony ubezpieczenioweji związane z nimi badania, operacje, 

zabiegi, jedzenie specjalistyczne w trakcie hospitalizacji (ale nie późniejsze żywienie 
podawane w domu!), lekarstwa (limit na lekarstwa podawane poza Kliniką w zależności 
od wybranej sumy ubezpieczenia: 500 zł, 1000 zł, 2500 zł, chemioterapia do 1500 zł).  

 



Wybrane definicje z OWU:  

Choroba – reakcja organizmu Psa  na działanie czynnika chorobotwórczego, którą stwierdził 

Lekarz weterynarii. Prowadzi ona do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, 

układach lub całym ustroju. 

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, w wyniku którego Pies 

doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. 

 

SUMY  UBEZPIECZENIA  KOSZTÓW  LECZENIA PSA: 

3 Warianty do wyboru:  5 000 zł,  20 000 zł,  50 000 zł    

Uwaga! Wzrost składki pomiędzy SU 5 tys. a 50 tys. jest nieznaczny! 

Koszty leczenia Psa są pokrywane w całości do sumy 2 000 zł rocznie. Powyżej 2000 zł 
Generali zawsze pokrywa 90% lub 70% kosztów w zależności od wybranego przez Klienta 
wariantu. Udział własny Klienta w tych kosztach powyżej 2000 zł / rok wynosi 10% lub 30%.   

Składka uzależniona jest od: rasy, wieku i wagi psa. 
 

Dodatkowe rozszerzenia do Kosztów leczenia Psa: 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA WŁAŚCICIELA PSA  
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela Psa za szkody w 
mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Psa Klienta do kwoty wskazanej w 
polisie. Osoby objęte ubezpieczeniem to także osoby trzecie, tj.: 

 osoby bliskie, które prowadzą lub pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub zamieszkują wspólnie dom lub mieszkanie; 

 osoby fizyczne, którym Ubezpieczający przekazał pieczę nad psem. 
 

Co obejmuje: 
 Ubezpieczeniem są objęte szkody wskutek zdarzeń w okresie ubezpieczenia  

na terenie Europy; 
 Objęte są także szkody wyrządzone na skutek tzw. rażącego niedbalstwa,  

np. spacer bez smyczy i kagańca przypadku wyrządzenia szkody przez psa.  
 

Uwaga!  Suma Ubezpieczenia na jedno zdarzenie nie ulega konsumpcji  
                  (tj. obniżeniu) po wypłacie odszkodowania!   
 

Możliwe do wyboru sumy ubezpieczenia (w zakresie OC):  

20 000 zł,   50 000 zł,   100 000 zł,   200 000 zł. 
 

Składka (w OC) uzależniona jest przede wszystkim od wagi Psa. 
 

UBEZPIECZENIE ŚMIERCI PSA 
 

Wiek wstępu - minimum 8 tygodni życia, a maksymalnie 3 lata. 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest poniesiona przez Klienta szkoda w postaci śmierci Psa 
w okresie ubezpieczenia na terenie RP wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
do kwoty wskazanej w polisie.  



Co obejmuje: odszkodowanie za śmierć Psa, o ile poczyniono uprzednią próbę 
jego leczenia lub ratowania przez lekarza weterynarii, jeżeli było to możliwe.  
 
Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się:  

 w przypadku śmierci wskutek choroby po upływie pierwszych 30 dni,  
 w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku po upływie    

        pierwszych 6 miesięcy okresu ubezpieczenia; 
W przypadku eutanazji psa:  
 wskutek choroby po upływie pierwszych 30 dni okresu ubezpieczenia,  
 wskutek NW po upływie pierwszych 6 miesięcy okresu ubezpieczenia; 

 

Uwaga! karencje zostały wprowadzone ze względu na ryzyko niewłaściwego 
zachowania Klientów w stosunku do swojego psa.  
 
 

Suma ubezpieczenia psów rasowych i w typie rasy:  
od 500 zł do 10.000 zł (uzależniona jest od wartości rynkowej danej rasy).  
Klient otrzymuje do wyboru zawsze trzy propozycje – ta opcja nie jest obowiązkowa. 
 

Suma ubezpieczenia mieszańców wynosi 300 zł lub 600 zł - wybiera Klient. 
 
 

Warunkiem otrzymania wypłaty świadczenia jest przedstawienie 
dokumentu potwierdzającego kremację Psa od Lekarza Weterynarii. 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POLISIE:  
 
- ubezpieczenie zawierane jest na rok z możliwością automatycznego przedłużenia; 
- składka płatna jest miesięcznie lub jednorazowo rocznie;  
- 10% rabatu z kodem RABATOWYM Pośrednika przy płatności miesięcznej; 
- 20% rabatu przy płatności rocznej; 
- płatność przelewem natychmiastowym lub możliwość zapłaty zwykłym przelewem; 
 

Początek ochrony po 8 dniach od momentu wypełnienia wniosku: 
brak karencji na leczenie w wyniku choroby i NW oraz OC. Termin płatności składki to 7 dni 
od daty wypełnienia wniosku. Brak składki w wymaganym terminie to anulacja polisy. 

 
Kontynuacja polisy – 20 dni przed rocznicą polisy Klient otrzymuje propozycję 
kontynuacji ubezpieczenia z proponowaną nową składką (miesięczną lub roczną) do wyboru. 
Kod Rabatowy dla Klienta na nowy okres ubezpieczenia wczytywany jest automatycznie.  

 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA: 

 
 Epikryza – dokument wydany przez lekarza weterynarii opisujący przyczynę wizyty, 

zapis przebiegu choroby, diagnozę, zastosowane leczenia. Dokument musi zawierać 

informacje o numerze CHIP Psa. 

 Kosztorys – wydruk z programu księgowego gabinetu z opisem wykonanych usług, 

użytych lekarstw, wyrobów medycznych, środków pomocniczych itp. 

 Dokument potwierdzający płatność - paragon, faktura, rachunek, potwierdzenie 

z karty płatniczej, potwierdzenie z konta bankowego itp. 

 


