
Wyłączenia odpowiedzialności kosztów leczenia Psa 

 Generali jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Klient oraz Osoby bliskie wyrządziły szkodę 
umyślnie. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
Klienta, osób bliskich oraz osób z nim mieszkających. 

 Ubezpieczeniem nie są objęte psy wykorzystywane do pracy w służbach kontroli celnej, 
ratownictwa, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Agencji Wywiadu, Policji, Straży 
Granicznej i innych formacji podległych właściwemu ministrowi ,psy wykorzystywane do 
celów naukowych i edukacyjnych. 

 Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 

o braku właściwej pielęgnacji i zapewnienia warunków bytowania wymaganych przepisami 
Ustawy o ochronie zwierząt; 

o porzucenia Psa lub pozostawienia go bez opieki na ponad 24 godziny; 

o niedożywienia Psa, odwodnienia Psa; 

o okrutnego traktowania Psa przez Klienta, Osoby bliskie i osoby wspólnie z nim 
mieszkające; 

o udziału Psa w polowaniach, w drodze na polowanie i w drodze powrotnej; 

o walk psów; 

o wyścigi psów; 

o podania Psu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 

o Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; 

o Choroby, która była leczona przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; 

o Choroby będącej następstwem schorzeń lub stanów chorobowych, które były 
zdiagnozowane, leczone lub których leczenie zalecono u Psa przed rozpoczęciem ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 W przypadku wznawiania umowy ubezpieczenia i wynikającej z tego nieprzerwanej 
kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia wskazane w ust. 5 odnoszą się do 
okoliczności zaistniałych przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej z pierwszej zwartej 
umowy ubezpieczenia. W przypadku braku ciągłości w udzielanej ochronie postanowienia 
niniejszego ustępu nie mają zastosowania. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie braku 
przeprowadzenia Szczepień zalecanych. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty: 

o leczenia zaburzeń behawioralnych oraz chorób z nich wynikających; 

o rehabilitacji; 



o zabiegów profilaktycznych; 

o szczepień; 

o odrobaczania (z wyłączeniem leczenia objawowego zapalenia przewodu pokarmowego , 
o ile pies jest regularnie odrobaczany zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii); 

o leczenia przeciwpchelnego oraz usuwania kleszczy za wyjątkiem leczenia stanów 
chorobowych wywołanych ugryzieniem przez kleszcze; 

o zabiegów kosmetycznych i higienicznych ( nie dotyczy zabiegów będących leczeniem 
stanów chorobowych); 

o leczenia prowadzonego lub zleconego przez osoby nie posiadające czynnego prawa do 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz leczenia powikłań z tego wynikających; 

o leczenia powikłań wynikających z niezastosowania się do zaleceń lekarza weterynarii; 

o zbędne lub nadmiarowe w procesie leczenia; 

o leczenia eksperymentalnego; 

o badania na obecność pasożytów za wyjątkiem diagnostyki objawów chorobowych, o ile 
pies jest regularnie odrobaczany zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii; 

o radioterapii; 

o żywienia specjalistycznego podawanego psu poza kliniką weterynaryjną, zakupu witamin 
i zabiegów kosmetycznych nawet jeżeli są zlecone przez lekarza weterynarii; 

o sterylizacji, kastracji chyba , że stanowią niezbędny element leczenia zdiagnozowanego 
nowotworu lub ropomacicza; 

o rozmnażania, prowadzenia ciąży, porodu; 

o leczenia stomatologicznego z wyłączeniem leczenia powypadkowego i chorób przyzębia; 

o operacji przeszczepu narządów oraz opieki przed i pooperacyjnej związanej z tą 
procedurą; 

o operacji plastycznych oraz opieki przed i pooperacyjnej związanej z tą procedurą z 
wyłączeniem korekty nosa; 

o poniesione poza terytorium RP; 

o sekcji zwłok; 

o koszty kremacji indywidualnej; 

o zakupu miejsca pochówku i nagrobka; 

o nie zaakceptowane przez Generali; 

o związane z kompletowaniem dokumentacji szkodowej. 

 


