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Pojištění koní 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
Česká republika 

Produkt: Zemědělské pojištění 

Úplné  předsmluvní  a  smluvní  informace  o  produktu  jsou  poskytnuty  v  jiných  dokumentech,  a  to  zejména  v  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o  pojištění koní. Podle vybraného rizika jsou pojištěny koně.  
      

  Co je předmětem pojištění?  Na co se pojištění nevztahuje? 

 Koně, kteří jsou ve vlastnictví pojištěného.
 Pojištění  se  vztahuje  na  koně  individuálně 

určené i na soubory koní. 
 Do pojištění  lze přijmout  koně do  stáří 10  let, 

plemenné klisny a plemenné hřebce do stáří 12 
let. Pojistit lze koně maximálně do 14 roků stáří, 
plemenné klisny a plemenné hřebce do 16 roku 
stáří. 

 Za  hříbě  je  považován  kůň,  starší  jednoho 
měsíce, do 3 let věku. 

 Lze sjednat i „Připojištění březí klisny“. 

 na nebezpečí neuvedená v pojistné smlouvě,
 na případy uvedené ve výlukách z pojištění, 
 ušlý  zisk  a  výdělek,  na  nepřímé  škody  všeho 

druhu, 
 uložené  nebo  uplatňované  pokuty,  úrok 

z prodlení, penále či jiné sankční platby, 
 pokud  není  v pojistné  smlouvě  ujednáno  jinak, 

tak  se  pojištění  nevztahuje  na  léčebné  výlohy 
a náklady spojené se sanací uhynulého koně.  

  

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

! U „připojištění  březí  klisny“  pojistitel  není 
povinen  plnit  při  dalším  opakovaném  zmetání 
klisny v době trvání pojištění, 

! počátek  pojištění  u  rizika  nákazy,  hromadných 
onemocnění nebo u pojištění plemenných  zvířat 
je 21. den od data počátku pojištění uvedeného 
v pojistné smlouvě, 

! pojistitel  je  oprávněn  plnění  z pojistné  smlouvy 
odmítnout,  jestliže  pojistník  nebo  pojištěný 
neodstraní  zvlášť  rizikové  okolnosti  spojené 
s chovem pojištěných koní, na které  je pojistitel, 
příslušný  veterinární  lékař  nebo  příslušný  orgán 
státní  správy  upozorní  a  pokud  nastalá    škodní 
událost má původ v této zvlášť rizikové okolnosti. 

Další  omezení  jsou  uvedena  v  zákoně,  pojistné 
smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v  části  pojistné 
plnění a limity pojistného plnění. 

       

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.
 

       

 

Jaké mám povinnosti? 

V souvislosti  se  sjednáním pojištění nebo  změnou pojistné  smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na 
veškeré písemné dotazy pojistitele. 
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti: 
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě, 
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud  již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit  taková opatření, aby 
újma byla co nejmenší, 

- v  souvislosti  s  šetřením  pojistné  události  podat  pravdivé  vysvětlení  o  vzniku  a  rozsahu  následků  takové  události, 
o právech  třetích  osob  a  o  jakémkoliv  vícenásobném  pojištění,  a  dále  pak  předložit  doklady  potřebné  ke  zjištění 
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, 

- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, 
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné 
riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte, 

- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou 
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poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna 
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji 
oprávněný  orgán  nařídil.  V  takovém  případě  je  Vaší  povinností  zabezpečit  dostatečné  důkazy  o  rozsahu  pojistné 
události, 

- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. 
Další  povinnosti  jsou  uvedeny  v zákoně,  pojistné  smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v  části  povinnosti  pojištěného 
a pojistníka. 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.) 
jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
Platbu pojistného  je  třeba  identifikovat variabilním symbolem, který  je shodný s číslem pojistné smlouvy,  resp. návrhu 
pojistné smlouvy.  
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti. 

         

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Počátek pojištění plemenných zvířat je 21. den od data počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě. 
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká 
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

    

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

 je‐li pojištění ujednáno  s běžným pojistným,  zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; 
je‐li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, 
zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. 

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. 

 


