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I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Значај појединих израза
Ови Услови примењују се на осигурање животиња.
Поједини изрази у овим Условима имају ова значења:
"осигуравач" – акционарско друштво са којим је закључен уговор о
осигурању,
"уговарач осигурања" – лице које са осигуравачем закључи уговор о
осигурању,
"осигураник" – лице чија је животиња осигурана и коме припадају
права из осигурања,
"премија" – износ који се плаћа за осигурање по уговору о
осигурању,
"сума осигурања" – сума на коју је животиња осигурана уколико из
садржине уговора о осигурању не проистиче нешто друго,
"полиса" – исправа о уговору о осигурању,
"лист покрића" - привремена исправа о уговору о осигурању.
II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Осигурани случај

(3)
Осигуравач је дужан упозорити уговарача осигурања да су
општи и посебни услови саставни део уговора и предати му њихов
текст, ако ти услови нису штампани на самој полиси.
(4)
Извршење обавезе из претходног става мора бити
констатовано на полиси.
(5)
У случају неслагања неке одредбе општих или посебних
услова са неким одредбама полисе примениће се одредба полисе, а у
случају неслагања неке штампане одредбе полисе и неке њене
рукописне одредбе, примениће се ова последња.
(6) Према споразуму уговарача, полиса може гласити на одређено
лице, по наредби или на доносиоца.
Трајање уговора о осигурању
Члан 4.
Уговор о осигурању се закључује:
1)
са одређеним роком трајања за време од једне године или
краће (краткорочно осигурање);
2)
са неодређеним роком трајања, кад се наставља из године
у годину.
Почетак и престанак обавезе осигуравача

Члан 1.
(1)
Догађај за који се закључује осигурање (осигурани случај)
мора бити будући, неизвестан и независан од искључиве воље
уговарача
(2)
Сматра се даје наступио осигурани случај оног тренутка
када је код осигуране животиње наступило угинуће, извршено
принудно клање или принудно убијање, односно када је животиња
продата по претходном одобрењу осигуравача овлашћеном
откупљивачу ради извршења принудног клања или принудног
убијања, као последица осигураног ризика.
(3)
Осигурани случај је настао када је животиња оболела, па
се предузима уговорени захват у случајевима уговарања трошкова
лечења или када настаје осигурани ризик по посебним условима.
Када је уговор о осигурању закључен
Члан 2.
(1)
Уговор о осигурању закључује се на основу усмене или
писмене понуде,
(2)
Уговор о осигурању је закључен кад уговарачи потпишу
полису осигурања или лист покрића.
(3)
Усмена понуда учињена осигуравачу за закључење
уговора о осигурању не обавезује ни понуђача ни осигуравача.
(4)
Писмена понуда учињена осигуравачу за закључење
уговора о осигурању везује понуђача ако понуђач није одредио краћи
рок, за време од осам дана од дана кад је понуда приспела
осигуравачу.
(5)
Ако осигуравач у року из претходног става не одбије
понуду која не одступа од услова под којима он врши предложено
осигурање, сматраће се даје прихватио понуду те даје уговор
закључен када је понуда приспела осигуравачу.
(6)
Ако осигуравач поводом примљене понуде затражи какву
допуну или измену, као дан пријема понуде сматраће се дан када
осигуравачу буде предата тражена допуна или измена, односно кад
буде обавештен о прихватању његових услова.
(7)
Ако понуђач по тражењу из претходног става не обавести
осигуравача ни у року од осам дана о прихватању његових услова,
сматра се да није прихватио услове осигурања и даје одустао од
закључења уговора о осигурању.
Полиса и лист покрића
Члан 3.
(1)
У полиси морају бити наведени уговорне стране.осигурана
ствар, ризик обухваћен осигурањем, трајање осигурања и период
покрића,сума осигурања или да је осигурање неограничено, премија
или допринос, датум издавања полисе и потписи уговорних страна.
(2)
Полиса осигурања може бити привремено замењена
листом покрића у коју се уносе битни састојци уговора.

Члан 5.
Обавеза осигуравача за накнаду из осигурања почиње:
за штету од угинућа, принудног клања или убијања због
несрећног случаја, као и трошкове лечења, уколико су
уговорени, по истеку 24 часа од дана који је у полиси
осигурања означен као почетак осигурања, ако је до тога
дана плаћена премија; иначе у 24 часа од дана уплате
премије осигурања, уколико се друкчије не уговори;
2)
за штете од угинућа, принудног клања или убијања због
болести по истеку 24 часа 14-ог дана од закључења
уговора о осигурању (каренца), уколико није друкчије
уговорено.
(2)
Ако осигурано грло до 24 часа 14-ог дана (за време
трајања каренце) оболи од какве незаразне болести и не оздрави до
истека тога рока, каренца се продужава, а обавеза осигуравача за
накнаду из осигурања почиње од дана кад је то грло оздравило, о
чему је осигураник дужан да поднесе ветеринарско уверење.
(3)
Ако пак осигурано грло оболи за време трајања каренце и
настане осигуран случај, као последица тог обољења унутар трајања
каренце или након истека каренце, осигураник нема право на
накнаду штете из осигурања.
(4)
Ако осигурано грло до 24 часа 14-ог дана за време каренце
оболи од било које заразне болести, каренца се продужава за сва
осигурана грла исте врсте, док зараза не престане, о чему је уговарач
осигурања дужан да поднесе ветеринарско уверење.
Под заразном болешћу по одредбама овог става се подразумевају све
болести инфекциозног карактера које су преношљиве.
(5)
Ако се осигурање условљава цепљењем а цепљење није
извршено пре почетка осигурања, каренца за болести против које
треба животињу цепити почиње да тече од дана накнадно извршеног
цепљења.
(6)
Уговарач осигурања може уз посебан доплатак искључити
каренцу, у којем случају обавеза осигуравача за исплату накнаде из
осигурања почиње по истеку 24 часа од дана који је у полиси
осигурања означен као почетак осигурања.
(7)
Обавеза осигуравача за накнаду из осигурања престаје:
1)
код уговора о осигурању с одређеним роком трајања,
по истеку 24 часа од дана који је у полиси означен као
дан истека осигурања, уколико није друкчије
уговорено;
2)
код уговора о осигурању с неодређеним роком
трајања, ако је у полиси означен само почетак
осигурања, осигурање се продужује из године у
годину, осим ако која од уговорних страна најкасније
три месеца пре истека текуће године осигурања
писмено обавести другу страну да не жели продужити
уговор о осигурању.У том случају уговор о осигурању
престаје истеком двадесетчетвртог сата последњег
дана текуће године осигурања;
(1)

1)

___________________________________________________________________________________________________

ОПШТИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРАВАЊЕ ЖИВОТИЊА
__________________________________________________________________________________________________
3)

Обавеза осигуравача престаје и у другим
случајевима предвиђеним законом и
уговором о осигурању.

Место осигурања
Члан 6.
(1)
Уговор о осигурању пружа осигуравајуће покриће док се
осигуране животиње налазе у месту назначеном на полиси.
(2)
Животиње су осигуране и за време њиховог боравка на
земљишном поседу осигураника, редовним месним и оближњим
сточним сајмовима као и за време терања или превоза на то место и
са њих.
(3)
Ако се осигуране животиње ради исхране редовно
премештају с једног на друго место, то се у понуди односно полиси
има навести.
(4)
Уговор о осигурању не пружа осигуравајуће покриће за
време док се осигуране животиње налазе на изложби, или у било
каквом транспорту, осим транспорта назначеног у ст. (2) овог члана.
(5)
Ако која осигурана животиња буде стално или преко 14
дана премештена из места боравка назначеног у полиси на друго
место, осигураник је дужан да о томе обавести осигуравача
најкасније у року од 14 дана.
(6)
Осигураник је дужан да у року од 14 дана обавести
осигуравача ако међу своје животиње преко 14 дана стави коју другу
животињу исте врсте.
Настављање осигурања
по истеку текућег периода осигурања
Члан 7.
(1)
Код осигурања с одређеним роком трајања, ако се уговор о
осигурању обнови пре његовог истека, не примењује се каренца,
нити се поједина оболела грла искључују из даљег осигурања.
(2)
У случају захтева за обнову уговора о осигурању по ст. (1)
овог члана, осигуравач има право да одбије обнову односно
продужење уговора ако се утврди да се осигуране животиње налазе у
лошој кондицији или да их осигураник држи у неповољним
условима.
(3)
Код осигурања с неодређеним роком трајања, приликом
истека текућег осигурања, осигуравач има право да пре продужења
осигурања, наплатом премије за следећу годину осигурања, утврди
све околности које су од значаја за величину опасности и да изврши
следећа преиначења уговора о осигурању:
1)
да из осигурања искључи грла чија је старост прешла
границу одређену у члану 21 ст. (1), тач. 1), 2), 3) и 4)
ових Општих услова.
2)
да из осигурања искључи грла:
која су исцрпљена, слепа и у лошој кондицији по чл.
21. ст. (2) тач. 2) ових Услова,
која се држе под лошим зоохигијенским условима
по чл. 21. ст. (2) тач. 3) ових Услова,
3)
да повећа односно смањи суму осигурања, ако је
вредност животиње повећана, односно смањена, према
стању животиње и важећим ценама на дан истека
текуће године осигурања:
за грла оболела до тренутка продужења осигурања
не може се вршити повећање суме
осигурања све док не оздраве,
o

ако се ради о стеченој мани или
обољењима која су у члану 22 ст.
(3) тачке од 2) до 8) ових Услова
наведена, онда се при одређивању

вредности оболеле животиње имају узети у обзир и
те мане, односно хронична обољења,
4)
да повећа, односно смањи премију осигурања ако
се утврди да је опасност повећана односно
смањена.
(4)
Приликом продужења уговора о осигурању с неодређеним
роком трајања, обољење појединих грла не може бити разлог

њиховог искључења из даљег осигурања, нити се на животиње које
су до тада биле у осигурању примењује каренца.
(5)
Ако се приликом продужења осигурања осигура које ново
грло, за њега се примењују услови о здравственом стању, старости и
каренци из ових Услова.
(6)
У случају повећања суме осигурања, било приликом
обнове истека уговора о осигурању, приликом продужења доспелог
осигурања или у току трајања осигурања, за повећани износ суме
осигурања се примењује каренца од 14 дана, сходно одредбама члана
5. ст.(л) тач. 2) ових Услова, те у случају остварења осигураног
ризика накнада ће се обрачунати на основу раније неповећане суме
осигурања ако се обољење или осигурани случај догоди за време од
14 дана од дана повећања суме осигурања, изузев ако је остварена
опасност последица несрећног случаја.
(7)
Ако се приликом продужења или обнове уговора о
осигурању, или у току његовог трајања укаже потреба цепљења ради
заштите животиња од болести од којих постоји опасност, осигураник
је дужан да спроведе такво цепљење о свом трошку.
(8)
Ако осигураник пропусти да предузме мере из претходног
става, обавеза осигуравача за накнаду из осигурања се смањује за
онолико за колико је настала већа штета због тог неиспуњења.
(9)
Ако уговарач осигурања раскине уговор који је закључен
на рок дужи од пет година, дужан је платити разлику премије
одобреним попустом за трајање осигурања.
Отуђење поједине осигуране животиње
Члан 8.
(1)
У случају отуђења поједине осигуране животиње,
осигурање престаје у тренутку у коме осигураник престаје да држи
животињу.
(2)
На место отуђене осигуране животиње може се у
осигурање увести друга осигураникова животиња исте врсте, ако
одговара условима за осигурање.
(3)
Замена из претходног става дозвољена је једном у току
године осигурања.
(4)
Замена из ст. (2) овог члана не може се извршити код:
оваца, коза и животиња у тову.
(5)
За новоуведене животиње у осигурање примењује се
каренца од 14-ог дана и она почиње тећи од дана када је ново
осигурана животиња укључена у осигурање.
Прелаз уговора о осигурању
Члан 9.
(1)
Ако се власништво над осигураним животињама, било по
ком основу, изузев продаје пренесе на неко треће лице, уговор о
осигурању се по сили ових услова наставља и делује између
осигуравача и осигураниковог правног следбеника, само ако је
премија плаћена, или ако је стицање извршено у времену док је
уговор о осигурању на снази у смислу члана 9. став (7) ових Услова,
уколико правни следбеник није у току од 15 дана по преласку
уговора на њега писмено одбио да настави осигурање. Ако је правни
следбеник писмено изјавио да не жели да настави осигурање, уговор
о осигурању престаје у 24 часа оног дана када истиче отказни рок.
Ако се отказ шаље поштом препоручено, као дан отказа сматра се
дан предаје писма.
(2)
У случају продаје осигураних животиња, уговор о
осигурању престаје даном њихове продаје.
(3)
У случају кад се због отуђења осигуране животиње из
става (1) овог члана повећа или смањи опасност за наступање
осигураног случаја осигуравач ће за преостало време до краја
текућег периода осигурања обрачунати повећану или смањену
премију и извршити наплату или поврат разлике премије по
одредбама члана 10. ових Услова.
(4)
Уговарач осигурања који не обавести осигуравача да је
осигурана животиња из става (1) овог члана отуђена, остаје у обавези
плаћања премије која доспева и после дана отуђења.
(5)
Ако се не отуђе све животиње осигуране једним истим
уговором већ само поједине, осигурање отуђених животиња престаје
у тренутку кад уговарач престаје да их држи.
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(6)
Осигуравач и правни следбеник осигуране животиње могу
одустати од осигурања уз отказни рок од петнаест дана, с тим што су
отказ дужни поднети најдаље у року од 30 дана од сазнања за
отуђење.
(7)
Уговор о осигурању не може се раскинути ако је полиса
осигурања издата на доносиоца или по наредби.
(8)
Кад има више правних следбеника, сви они солидарно
одговарају за премију која се дугује.
Намерна нетачна пријава или прећуткивање,
непотпуност пријаве и последице
Члан 10.
(1)
Ако је уговарач осигурања намерно учинио нетачну
пријаву или намерно прећутао неку околност такве природе да
осигуравач не би закључио уговор да је знао за право стање ствари,
осигуравач може захтевати поништење уговора.
(2)
У случају поништења уговора из разлога наведених у
претходном ставу, осигуравач задржава наплаћену премију и има
право захтевати исплату премије за период осигурања у коме је
затражио поништење уговора.
(3)
Осигуравачево право да захтева поништење уговора о
осигурању престаје ако он у року од три месеца од дана сазнања за
нетачност пријаве или за прећуткивање не изјави уговарачу да
намерава користити то право.
(4)
Ако је уговарач учинио нетачну пријаву или је пропустио
дати дужно обавештење, а то није учинио намерно, осигуравач може,
по свом избору, у року од месец дана од сазнања за нетачност или
непотпуност пријаве, изјавити да раскида уговор или предложити
повећање премије сразмерно већем ризику.
(5)
Уговор у том случају престаје по истеку 14-ог дана од када
је осигуравач своју изјаву о раскиду саопштио уговарачу осигурања,
а у случају осигуравачевог предлога да се премија повећа, раскид
наступа по самом закону ако уговарач осигурања не прихвати
предлог у року од 14-ог дана од када га је примио.
(6)
У случају раскида осигуравач је дужан вратити део
премије који отпада на време до краја периода осигурања.
(7)
Ако се осигурани случај догодио пре него што је утврђена
нетачност или непотпуност пријаве, или после тога али пре раскида
уговора, односно пре постизања споразума о повећању премије,
накнада се смањује у сразмери између стопе плаћених премија и
стопе премија коју би требало платити према стварном ризику.
(8)
Осигуравач коме су у часу закључења уговора биле
познате околности које су од значаја за оцену ризика, а које је
уговарач осигурања нетачно пријавио или прећутао, не може се
позивати на нетачност пријаве или прећуткивање.
(9)
Исто важи у случају кад је осигуравач сазнао за те
околности за време трајања осигурања, а није се користио законским
овлашћењима.
Снижење (бонификација) и повећање
(малус) премије
Члан 11.
(1)
У врстама осигурања и под условима утврђеним тарифом
премија уговарач осигурања, односно осигураник, стиче право на
бонификацију у виду снижења премија за следећи период осигурања
(бонус).
(2)
У врстама осигурања и под условима утврђеним тарифом
премија, уговарачу осигурања односно осигуранику повећава се
премија за следећи период осигурања у виду доплатка (малус).
Плаћање премије
Члан 12.
(1)
Уговарач осигурања дужан је платити премију осигурања,
а осигуравач је дужан примити уплату премије од сваког лица које
има правни интерес да она буде плаћена.
(2)
Место плаћања премије је место у којем уговарач
осигурања има своје седиште, односно пребивалиште или
боравиште.

(3)
Премија се плаћа унапред и одједном при уручењу полисе,
а за следеће периоде у роковима предвиђеним у полиси.
(4)
Премија се плаћа непосредно осигуравачу, његовом
представнику или се шаље осигуравачу поштом или преко банке.
(5)
Уместо уговарача осигурања тј. осигураника премију
може платити свако друго лице које има интерес да се уговор о
осигурању одржи на снази.
(6)
Ако се плаћање премије уговори у ратама или унатраг,
може се рачунати редовна камата; али ако се доспела рата премије не
уплати у уговореном року, може се рачунати и затезна камата.
(7)
Код осигурања закључених на неодређено време трајања,
ако уговарач осигурања не плати премију за следећи период
осигурања у уговореном року,осигуравач је дужан да уговорача
осигурања позове да плати премију у року од 30 дана упозоравајући
га на последице неплаћања премије. Осигуравач је у обавези да
исплати накнаду из основа осигурања ако осигурани случај настане
до истека рока од 30 дана, а осигураник је дужан да плати премију за
текућу годину осигурања. Уговор о осигурању у том случају престаје
да важи осим ако је осигуравач пре истека рока поднео тужбу ради
наплате премије. У том случају осигуравач је у обавези да надокнади
штету проузроковану осигураним случајем насталим истеком рока
од 30 дана. Уговор о осигурању у сваком случају престаје да важи
истеком рока од годину дана, ако доспела премија за текућу годину
осигурања не буде плаћена у року од године дана од доспећа.
Обавеза плаћања премије у респиро року
Члан 13.
(1)
Код осигурања која су закључена са почекним (респиро)
роком, уговарач осигурања је у сваком случају у обавези да плати
премију до дана престанка уговора о осигурању, односно обавезе
осигуравача за накнаду Штете.
(2)
Код осигурања из претходног става, ако се у почекном
(респиро) року остварио осигурани случај, осигуравач је у обавези да
исплати накнаду из осигурања за штету проузроковану осигураним
случајем, а уговарач осигурања да плати премију за цео период
осигурања.
Враћање премије
Члан 14.
(1)
Ако је осигурана животиња угинула, била заклана или
убијена пре почетка обавезе осигуравача, или се утврди даје
уговарач осигурања приликом закључења уговора о осигурању
нетачно пријавио старост осигуране животиње, јер њена стварна
старост живота прелази границу до које осигуравач по својим
условима врши осигурање животиња, уговор о осигурању је
ништаван и уговарачу осигурања враћа се износ плаћене премије.
(2)
Ако је осигурана животиња угинула, заклана или убијена
после почетка обавезе осигуварача од ризика обухваћених
осигурањем, осигуравачу припада цео износ премије за текућу
годину осигурања, односно за уговорени период осигурања.
(3)
Ако је осигурана животиња угинула, заклана или убијена
после почетка обавезе осигуравача од ризика који нису обухваћени
осигурањем, уговарачу осигурања се враћа износ премије за
неискоришћено време трајања осигурања.
(4)
У свим другим случајевима престанка уговора о
осигурању пре истека времена за које је премија плаћена а који нису
регулисани овим чланом, премија припада осигуравачу до завршетка
дана до ког је био у обавези, уколико није друкчије уговорено.
(5)
Премија се враћа на захтев уговарача осигурања уз
подношење доказа да су испуњени услови за њено враћање.
(6)
У случају повратка премије, осигуравач има право да
наплати све трошкове проузроковане закључењем и прекидом
уговора о осигурању.
Спречавање осигураног случаја и спашавање
Члан 15.
(1)
Осигураник је дужан предузети прописане, уговорене и
све остале мере потребне да се спречи наступање осигураног случаја,
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а ако осигурани случај наступи, дужан је предузети све што је у
његовој моћи да се ограниче његове штетне последице.
(2)
Осигуравач је дужан накнадити трошкове губитка, као и
друге штете проузроковане разумним покушајем да се отклони
непосредна опасност наступања осигураног случаја, као и покушајем
да се ограниче његове штетне последице, па и онда ако су ти
покушаји остали без успеха, ако је ризик уговорен.
(3)
Осигуравач је дужан дати ову накнаду чак и ако она
заједно са накнадом штете од осигураног случаја прелази суму
осигурања.
(4)
Ако осигураник не испуни своју обавезу спречавања,
обавеза осигуравача смањује се за онолико за колико је настала већа
штета због тог неиспуњења.
(5)
Ако здравствене или било које друге прилике краја у коме
се животиње налазе налажу потребу предузимања каквих заштитних
мера да би се спречио настанак штете на осигураним животињама,
осигуравач може поставити као услов за закључење уговора о
осигурању предузимање тих мера и осигураник је дужан да их
изврши.
(6)
Ако у неком крају постоји опасност од заразе, осигуравач
може захтевати да се изврши заштитно цепљење животиња против
тих зараза и то како пре закључења уговора о осигурању тако и за
време његовог трајања. Осигураник у том случају је дужан да о свом
трошку спроводи заштитно цепљење, што доказује ветеринарском
потврдом о цепљењу.
(7)
Изузетно од претходног става уговор о осигурању може се
закључити и пре цепљења, али тада обавеза осигуравача за накнаду
која би настала због те заразе против које је требало цепити
животиње почиње по истеку 24 часа 14-ог дана од дана накнадно
извршеног цепљења.
(8)
Осигураник је дужан да, на захтев осигуравача предузима
о свом трошку потребне заштитне мере и против паразитарних и
условних болести којима су осигуране животиње у односном крају
изложене, и то како пре закључења уговора о осигуравању, тако и за
време његовог трајања.
(9)
Према специјалним приликама појединих крајева где
постоје опасности за настајање осигураног случаја (вукови и друго)
осигураник је дужан да предузме потребне мере о свом трошку
против таквих опасности.
(10)
Осигураник је дужан да с осигураним животињама
поступа правилно, да их уредно држи, храни и разумно
искоришћава, као и да предузима све потребне мере да би се избегло
настајање осигураног случаја на животињама.
(11)
Осигураник је дужан да се придржава свих уговорених
одредби чија је сврха да се спречи и ограничи повећање опасности и
сачува здравствено стање животиње и извршава све мере које
надлежни органи прописују или предузимају ради заштите здравља
животиња.
(12)
Осигураник је дужан да код осигураних животиња врши
економско шкартирање закржљалих старих и за даље држање
неприкладних животиња.
(13)
Осигуравач има право да од осигураника захтева
шкартирање животиња из претходног става како приликом
закључивања уговора о осигурању тако и у току трајања осигурања
као и приликом продужења или обнове постојећих осигурања.
(14)
Шкартирање се врши на основу оцене стручњака које
предлажу обе уговорне стране, и у том случају осигураник је дужан
да на свој терет у року од месец дана одстрани (закоље или отуђи)
шкартиране животиње и о томе обавести осигуравача.
(15)
Осигуравач има право да шкартираним животињама снизи
одмах суму осигурања на кланичну вредност, и на основу те
вредности обрачунава накнаду за евентуалне штете настале у
условљеном периоду шкартирања (месец дана), а по истеку рока за
одстрањење (шкартирање) да их сматра искљученим из осигурања.

(2)
Као дан обавештења односно пријаве сматра се дан кад је
примљено обавештење односно пријава. Ако се обавештење односно
пријава шаље поштом препоручено, као дан пријема сматра се дан
предаје пошти.
(3)
Споразуми који се односе на садржину уговора пуноважни
су само ако су закључени у писменом облику.
Промена адресе - назива (фирме)
Члан 17.
(1)
Осигураник односно уговарач осигурања је дужан да о
промени имена или адресе стана односно промени назива фирме и
седишта (пословних просторија) обавести осигуравача у року од 15
дана од дана настале промене.
(2)
Уколико осигураник не обавести осигуравача о промени
из претходног става, за пуноважност обавештења довољно је ако је
осигуравач упутио осигуранику препоручено писмо према
последњим подацима о адреси стана, пословних просторија, односно
назива фирме, којим располаже. Обавештење постаје пуноважно
оног дана када би према редовном току ствари постало пуноважно да
није било промене из претходног става.
Измене Услова осигурања и Тарифа премија
Члан 18.
(1)
На постојеће уговоре о осигурању закључене с одређеним
роком трајања или на неодређено време, измене у Условима
осигурања и Тарифа Премија извршене после закључења уговора о
осигурању, примењиваће се тек по истеку текуће године осигурања.
(2)
Осигуравач је дужан да писмено или на други погодан
начин обавести уговарача осигурања о извршеним променама у
условима осигурања односно Тарифама премија.
(3)
Уговарач осигурања има право да у року од 30 дана пошто
буде обавештен о извршеним изменама у условима осигурања
односно Тарифама премија откаже уговор о осигурању.
(4)
У случају отказа из претходног става уговор о осигурању
престаје 24 часа последњег дана текућег периода осигурања у коме је
извршена измена услова осигурања, односно Тарифе премија.
(5)
Ако уговарач осигурања не откаже уговор у року
одређеном у ст. (3) овог члана, Уговор о осигурању се са почетком
наредног периода осигурања мења у складу са извршеним изменама
у условима осигурања односно Тарифама премија.
Надлежност у случају спора
Члан 19.
У случају спора између осигураника односно уговарача осигурања и
осигуравача, надлежан је стварно надлежан суд према месту
закључења уговора о осигурању.
Примена Општих услова
Члан 20.
Општи услови за осигурање животиња примењују се и на остале
уговоре о осигурању животиња који се уговори закључују по
Посебним условима о осигурању животиња уколико одредбе ових
Услова нису у супротности са одредбама Посебних услова.
III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Предмети и услови осигурања
Члан 21.

Начин обавештавања
Члан 16.
(1)
Сва обавештавања и пријаве које су уговорне стране
дужне да учине у смислу одредаба ових Услова, обавезно се имају
писмено потврдити ако су учињене усмено, телефоном, или на који
други начин.

(1)
Предмет осигурања у смислу ових Општих услова могу
бити све здраве домаће животиње:
1) Копитари у старости од 10 дана до навршених 18
година односно до 21. године, уколико су најмање од
15. године непрекидно осигуравани.
2) Говеда и биволи од 10 дана до навршених 12 година
старости, односно до 15 година уколико су најмање од
9. године непрекидно осигуравани.
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Овце у старости од 3 месеца до навршених 6 година.
Козе у старости од 3 месеца до навршених 8 година.
4)
Свиње у старости од 21 дана с најмањом тежином од
5 кг до навршених 7 година.
(2)
Животиње које се не могу примити у осигурање:
1) оболеле животиње или животиње сумњиве на
болести,
2) исцрпљене, закржљале, слепе и животиње у лошој
кондицији,
3) животиње које се држе под лошим зоохигијенским
условима.
(3)
Друге врсте домаћих и других животиња, као и животиње
испод и изнад старости наведених у ставу (1) овог члана, могу се
осигурати само по Посебним условима.
3)

Осигуране опасности (ризици)
Члан 22.
(1)
Осигуравач је у обавези да исплати накнаду за штете које
настају услед:
1)
Угинућа осигуране животиње од болести или
несрећног случаја.
2)
Принудног клања осигуране животиње због болести
или несрећног случаја, када животињи прети
непосредна опасност да угине, те се клање врши у
циљу искоришћења односно смањења штете
(принудно клање из нужде).
3)
Принудног клања или убијања животиње мада због
болести или несрећног случаја животињи не прети
непосредна опасност да угине, али је постала
неупотребљива за било коју сврху и нема изгледа да
се то стање лечењем измени, па је даље држање
постало из економских разлога нерентабилно
(принудно клање из економских разлога).
4)
Ако је посебно уговорено, трошкове ризика лечења.
Осигурани су они трошкови ризика лечење који су
наведени било у полиси или посебном допунском
уговору.
5)
Других уговорених ризика по Посебним условима за
осигурање животиња.
(2)
Принудна клања из економских разлога могу се одобрити
само код оних хроничних обољења која су имала свој почетак и била
лечена након почетка обавезе осигуравача.
(3)
Осигуравач не одобрава принудно клање из економских
разлога и не плаћа накнаду из осигурања за штете које настају као
последица:
1) Обољења која су настала :
због дуготрајног, претераног и неразумног
искоришћавања животиња,
што животиње нису на време или уопште лечене,
што се осигураник није држао упутства ветеринара.
2) Приплодне неспособности (јаловости), ако није
другачије уговорено.
3) Слепоће.
4) Смањења или губитка радне способности.
5) Смањења или губитка млечности.
6) Смањене лепоте.
7) Смањење могућности дотадашњег искоришћавања.
8) Код товних животиња ради слабог прираста.
(4)
У смислу ових Услова несрећним случајем сматра се
сваки изненадни од воље осигураника независан догађај који делује
споља и то нагло на осигурану животињу и има за последицу њено:
обољење, лечење, принудно клање, принудно убијање или угинуће, и
ако је наведен у ст. (5) овог члана.
(5)
Несрећним случајевима се у смислу претходног става
сматрају само следећи штетни догађаји који имају за последицу
оштећење осигуране животиње:
1) пожар,
2) удар грома,
3) експлозија осим експлозије од нуклеарне енергије,
4) поплава,
5) олуја,
6)
провала облака,

снежна лавина,
клизање и одроњавање терена,
пад ваздушних летилица свих врста,
гажење разним возилима, осим штета које се
накнађују из осигурања одговорности из поседа и
коришћења возила,
11)
удар каквог предмета,
12)
међусобна туча животиња,
13)
рањавање оружјем,
14)
пад, оклизнуће и слични спољни догађаји,
15)
дављење у води или блату,
16)
механичко дављење услед спољних узрока,
17)
повреда од разних дивљих звери и уједи змија,
18)
деловање електричне струје,
19)
последица врућине или смрзавања,
20)
тровање хемијским отровима који делују споља
или су унесени у организам.
(6)
Не сматрају се несрећним случајем у смислу ових Услова:
1)
сви они штетни догађаји који имају за последицу
оштећење осигу ране животиње, а нису наведени
у ст. (5) од тач. 1) до 20) овог члана, а нарочито:
2)
порођај,
3)
алиницнтарне интоксикације,
4)
надун,
5)
колика,
6)
херније настале без спољњег деловања, и
7)
све друге болести.
(7)
Лечење оболелих осигураних животиња чини посебну
опасност (ризик) и обухваћено је осигурањем само ако је уговарач
осигурања закључио допунско осигурање здравствене заштите и
платио одговарајућу премију, у супротном осигуравач не накнађује
трошкове лечења.
7)
8)
9)
10)

Опасности које нису обухваћене осигурањем
Члан 23.
(1)
Осигурањем нису обухваћене опасности (ризици) који
нису наведени у члану 22. ових Услова.
(2)
Из осигурања изричито су искључене штете које су
проузроковане:
1)
Услед такве болести осигуране животиње која је
постојала пре закључења уговора о осигурању, без
обзира да ли су знаци обољења били видљиви или
не и ако је осигурани случај настао у року од три
месеца после закључења уговора о осигурању, или
ако је унутар тога рока недвосмислено установљено
постојање раније болести.
2)
Слинавком и шапом, туберкулозом, бруцелозом,
свињском кугом или инфективном анемијом, ако су
те болести установљене макар само клиничким
путем.
3)
Од хаематуриае везикалис с. бовис (крвомокрења), у
првих 6 месеци од дана закључења Уговора о
осигурању.
4)
Угинућем или принудним клањем односно
принудним убијањем животиње која по својој
старости у смислу одредаба члана 21. ст. (1) ових
Услова није могла бити осигурана.
5)
Недовољном и неправилном исхраном, као и
исхраном шкодљивом храном која није у складу са
прописима о производњи промету сточне хране
кривицом осигураника.
6)
Услед тога што животиња није подвргнута
ветеринарском прегледу и није лечена на време или
није поступљено по упутствима ветеринара.
7)
Намерно или преваром од стране уговарача
осигурања, осигураника или корисника осигурања.
8)
Кастрацијом животиње коју су извршила нестручна
и неовлашћена лица.
9)
Ратним догађајем или другим сличним акцијама.
10)
Услед земљотреса, изузев ако је законом прописан
ризик земљотреса.
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Услед нуклеарних експлозија и радиоактивних
контаминација.
12)
Угинућем
које
настаје
као
последица
непредузимања
или
непримењивања
ветеринарско-санитарних мера за спречавање и
сузбијање заразних болести, предвиђеним
законским прописима или прописима донетим на
основу закона, па и у случају када надлежни орган
не доноси наредбу за принудно клање, односно
принудно убијање.
13)
Крађом или нестанком животиње.
14)
Манама животиње.
15)
Транспортовањем
осигуране
животиње
железницом, бродом, камионом или другим
транспортним средством или утоваром и
истоваром животиње ради транспорта неким
транспортним средством.
16)
Кад осигурано грло борави изван места наведеног
у полиси осигурања дуже од 14 дана.
17)
Ако осигураник убије или закоље осигурану
животињу на своју руку без стварне потребе и без
обзира на одредбе ових Услова.
18)
Ако осигураник закоље или убије животињу из
економских разлога без претходног одобрења
осигуравача.
(3)
Осигуравач не покрива нити преузима било коју обавезу
или право које за сточаре произилази из Закона о ветеринарству (СИ.
гласник РС, бр 91/2005.).
11)

Сума осигурања
Члан 24.
(1)
Животиње се осигуравају на износ који се уговори са
осигураником (сума осигурања).
(2)
Сума осигурања може бити највиша стварна вредност
животиње у време закључења уговора о осигурању (вредност
осигуране животиње), а за млађе и товне животиње вредност коју ће
постићи до краја това, односно до краја трајања осигурања.
(3)
Стварна вредност животиње је производ њене тежине и
тржне цене на дан закључења уговора о осигурању, односно на дан
обрачуна штете, уколико посебним споразумом није другачије
уговорено.
(4)
Животиње које се држе у чопору а изједначене су
вредности, могу се осигурати на просечну суму осигурања.
(5)
Осигуравач може за поједине врсте и категорије животиња
ограничити висину суме осигурања до које се осигурање највише
закључује, као и најнижу суму испод које се животиње не примају у
осигурање.
Обавеза осигурања свих животиња исте врсте

од дана када је животиња постала способна за осигурање и да за исте
животиње закључи уговор о осигурању.
(7)
Када се животиње држе у чопору и ако се осигурање врши
на просечну вредност и суму осигурања уговарач осигурања је
дужан да приликом закључења уговора о осигурању пријави и
осигура све животиње односно врсте које се држе у заједничком
чопору, без обзира чије су власништво.
(8)
Осигуравач може захтевати од осигураника да се
животиње које се осигуравају обележе.
Право
осигуравача
на
вршење
осигураних животиња (ревизија ризика)

контроле

Члан 26.
Осигуравач има право да:
1)
изврши контролу осигураних животиња, насталих
штета, ревизију ризика, извршење осигурањем
уговорених и прописаних одредаба и спровођења
мера превентиве и репресиве,
2)
искључи из осигурања грла за која у току
осигурања установи да нису могла бити осигурана
у смислу члана 21. ст. (1) и (2) ових Услова,
3)
откаже уговор о осигурању у целости или
делимично због повреда заштитних одредаба и
мера одређеним овим Условима.
(2)
Ако се у току трајања осигурања с осигуравачем уговори
рок до када се имају спровести мере за спречавање повећања или
настанак опасности, осигуранику припада накнада из основа
осигурања и када је осигурани случај настао до истека тог
уговореног рока и ако је у узрочној вези с уговореним прописаним
односно одређеним заштитним одредбама и мерама, осим када се
ради о животињама одређеним за шкартирање код којих је настала
штета у уговореном року обрачуна на бази кланичне вредности.
(3)
Осигураник је дужан да осигуравачу омогући вршење
контроле по ст. (1) овог члана.
(1)

Пријава промене опасности у току трајања осигурања
Члан 27.
(1)
Ако у току трајања осигурања уговарач осигурања има
намеру да у погледу осигураних животиња предузме неку радњу која
ће повећати или смањити опасност (ризик), дужан је да о томе без
одлагања извести осигуравача и то пре него што ту радњу предузме.
(2)
Уговарач осигурања је дужан да одмах, а најкасније у року
од 8 дана по сазнању, извести осигуравача ако би дошло до било
какве промене код осигураних животиња која би повећала или
смањила степен опасности утврђен при закључењу уговора о
осигурању.
(3)
Повећање или смањење опасности повлачи за собом
обрачун веће односно смањене премијске стопе.

Члан 25.
(1)
Ако осигураник има више животиња исте врсте, обавезан
је да осигура све животиње исте врсте (све коње, сва говеда итд.)
које поседује, без обзира на власништво, а које су способне за
осигурање.
(2)
По посебној сагласности осигуравача може уговарач
осигурања осигурати само један део једне врсте животиња, односно
поједине категорије.
(3)
Код осигурања животиња у кооперацији могу се осигурати
поједине животиње, тј. поједина грла, уз услов да се могу сигурно
разликовати од осталих осигураникових животиња.
(4)
Приликом закључења уговора о осигурању држалац
животиња је дужан да без обзира на власништво и број грла које
осигурава пријави и прикаже све животиње исте врсте које има.
(5)
Неосигуране животиње морају бити уведене у
осигуравајућу документацију (понуда, списак животиња, полиса) с
описом свих појединих елемената њихове идентификације.
(6)
Ако неосигуране животиње у току трајања осигурања
накнадно постају способне за осигурање (стицањем одговарајуће
старости код младих животиња, здравственим стањем и др.),
осигураник је дужан да њих пријави осигуравачу у року од 14 дана

Обавезе
осигураника
кад
или настане осигурани случај

осигурано

грло

оболи

Члан 28.
(1)
Кад осигурано грло оболи или му се деси несрећни случај,
осигураник је дужан да без одлагања и о свом трошку предузме
потребне мере за лечење животиње и да се одмах обрати за помоћ
ветеринару, као и да се придржава упутства које му ветеринар буде
дао.
(2)
У случају обољења већег броја животиња осигураник је
дужан да поред предузетог лечења истовремено о насталом обољењу
осигураних животиња обавести и осигуравача.
(3)
Осигураник је дужан да изврши принудно клање или
убијање осигуране животиње ако то нареди орган надлежан за
сузбијање сточних зараза. У том случају осигураник је дужан да се
побрине да се ово изврши у складу са ветеринарско-санитарним
прописима. Накнада за тако принудно заклана или убијена грла
искључиво пада на терет органа који је клање односно убијање
наредио.
(4)
У случају када због болести или несрећног случаја постоји
непосредна опасност од угинућа, осигураник је дужан да у циљу
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смањења штете изврши принудно клање осигуране животиње, када
то препоручи ветеринар или осигуравач.
(5)
У хитним случајевима непосредне опасности од угинућа
осигураник је дужан да и сам предузме принудно клање животиње
ради смањења штете.
(6)
Клање из економских разлога може се извршити само по
писменом одобрењу осигуравача.
(7)
У случају принудног клања из економских разлога по
претходном ставу осигураник је дужан прибавити писмено
ветеринарско мишљење о чињеничном стању и доставити га
осигуравачу на добијање одобрења за клање.
(8)
Принудно клање због опасности по живот мора се одмах
извршити, а принудно клање из економских разлога у року који је
одређен у писменом одобрењу осигуравача за извршење принудног
клања.
(9)
Осигураник је дужан да предузме све што је могуће да се
штета смањи искоришћењем продуката добијених клањем или
делова угинулих животиња.
(10)
Искоришћавање по претходном ставу треба вршити у
складу са ветеринарско-санитарним прописима и у случајевима када
је и како је то дозвољено.
(11)
Осигураник је дужан да делове или продукте који се могу
искористити прода како је то најбоље могуће, према односним
приликама и тржним, дневним, важећим ценама, а према постојећим
прописима.
(12)
Осигураник може делове и продукте искористити и у свом
домаћинству. У том случају вредност искоришћења обрачунава по
важећим, тржним ценама на дан настанка штете.
Обавеза обавештења о наступању осигураног случаја
Члан 29.
(1)
Осигураник је дужан обавестити осигуравача о насталом
угинућу, принудном убијању или принудном клању осигуране
животиње, одмах по настанку, телефоном или на неки други начин,
али најдаље у року од три дана од када је сазнао о наступању
осигураног случаја. Ако осигураник не изврши своју обавезу у
одређено време, дужан је осигуравачу накнадити штету коју би он
због тога имао.
(2)
Ако је осигураник наступање осигураног случаја
осигуравачу пријавио усмено или телефоном, дужан је ту пријаву
писмено потврдити најдаље у року од три дана, рачунајући од дана
учињене усмене или писмене потврде:
(3)
Осигураник је дужан, поред подношења пријаве о
наступању осигураног случаја осигуравачу, да обавести и
ординирајућег ветеринара ради учешћа у утврђивању и процени
штете.
Утврђивање и процена штете
Члан 30.
(1)
Утврђивање штете врши се без одлагања на лицу места, на
лешу угинуле животиње или на деловима и продуктима добијеним
клањем.
(2)
Утврђивање штете врши по правилу осигураник и
осигуравач уз учешће ветеринара.
(3)
Ако представник осигуравача није у могућности да
учествује код утврђивања и процене штете, штету ће утврдити
ординирајући ветеринар и осигураник сами, а представник
осигуравача ће накнадно извршити контролу процене штете на
основу прегледа достављене штетовне документације и
документације наведене у ставу (7) овог члана.
(4)
Ако је немогуће да утврђивању штете присуствује
осигуравач нити ветеринар, штету ће утврдити осигураник са
сведоцима, али је у том случају потребно да орган општинске
скупштине односно месне заједнице, или члан одбора осигураника,
или представник осигуравача на записнику потврди истинитост
навода, односно записником утврђених околности и података.
(5)
Приликом утврђивања штете имају се утврдити околности
под којима је штета настала и има се извршити процена штете на
записнику о процени штете.

(6)
Проценом штете има се утврдити стварна штета коју је
осигураник претрпео на осигураној животињи, те у ту сврху има се
утврдити стварна (тржишна) вредност животиње, вредност
искоришћења у смислу чл. 28. ст. (9), (11) и (12) ових Услова и
трошкови које осигуравач признаје у вези с искоришћењем за
накнаду осигуранику.
(7)
Осигураник је дужан да при утврђивању и процени штете
да тачне и потпуне податке и све доказе којима располаже, а
неопходни су за утврђивање узрока, обима и висине штете и
околности под којима је штета настала, као и да осигуравачу достави
одговарајућу документацију за ликвидацију штете.
(8)
Ако су подаци у поднетим документима непотпуни, на
тражење осигуравача осигураник је дужан да накнадно достави
тражене податке и документе.
(9)
Документацију из ст. (6) и (7) овог члана, као и
документацију о утврђивању штете (записник и ветеринарски
извештај о штети, потврду за продато грло, потврду о тежини и
вредности заклане животиње), осигураник је дужан доставити
осигуравачу у року од 30 дана рачунајући од дана пријаве штете
односно од дана пријема захтева за достављање допунских података
или докумената.
(10)
Као стварна вредност угинуле, убијене или заклане
животиње узима се вредност према стању животиња уочи обољења
или несрећног случаја који је био узрок настанка штете и према
тржишној цени која је у важности на дан настанка штете у месту
штете или најближој околини.
(11)
Сума осигурања није доказ за вредност осигуране
животиње те и ако је утврђена у споразуму с представником
осигуравача представља само крајњу границу за одређивање накнаде
из осигурања.
Вештачење
Члан 31.
(1)
У случају да се осигураник и осигуравач не сложе
приликом утврђивања и процене штете, свака од уговорних страна
може да предложи да штету утврде стручњаци-вештаци путем
вештачења.
(2)
Предмет вештачења могу бити само спорне чињенице.
(3)
Које су спорне чињенице предмет вештачења одређује у
сваком поједином случају осигураник и осигуравач писменим
споразумом о вештачењу.
(4)
За поступак вештачења важе следећа начела:
1)
свака страна писмено именује свог вештака у року
од пет дана од дана извршене процене, односно у
року од три дана од дана саопштења резултата
процене у случају кад једна од уговорних страна
није присуствовала процени;
2)
за вештаке се могу именовати само лица из редова
ветеринарских стручњака - дипломираних
ветеринарских лекара а која нису учествовала у
процени;
3)
пре почетка вештачења оба именована вештака
бирају трећег вештака као председника који не
може бити из редова лица у радном односу са
осигуравачем или осигураником;
4)
вештаци раде истовремено и своје налазе у
писменом облику предају осигуранику и
осигуравачу. Ако налази вештака међусобно
одступају, осигуравач ће њихове писмене налазе
одмах предати трећем вештаку (председнику).
Председник даје своје стручно мишљење о
спорним питањима у границама налаза оба
вештака. По један примерак свог писменог
мишљења даје осигуравачу и осигураника.
5)
Свака
страна
сноси
трошкове
свог
вештака.Трошкове председника сносе обе стране
по пола.
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ОПШТИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРАВАЊЕ ЖИВОТИЊА
__________________________________________________________________________________________________
Утврђивање накнаде из осигурања

Накнада трошкова

Члан 32.

Члан 33.

(1)
Осигуравач је у обавези да исплати накнаду из осигурања
за штету проузроковану настанком осигураног случаја по одредбама
ових Услова односно Посебних услова.
(2)
Накнада из осигурања доспева за исплату у року од 14
дана, рачунајући од дана када је осигуравач добио обавештење да се
осигурани случај догодио, под условом даје осигураник - уговарач
осигурања у свему удовољио члану 30 ових Услова.
(3)
Висина накнаде из осигурања утврђује се:
1)
Ако је сума осигурања једнака или већа од
стварне
вредности
настрадале
животиње,
осигуранику се на име накнаде из осигурања
исплаћује стварно претрпљена штета.
2)
Ако је сума осигурања мања од стварне вредности
настрадале животиње, а није било искоришћења,
осигуранику се на име накнаде из осигурања
исплаћује износ суме осигурања и евентуални
трошкови.
3)
Ако је сума осигурања мања од стварне вредности
настрадале животиње, а било је искоришћења с
тим у вези трошкова, осигуранику се на име
накнаде из осигурања исплаћује сразмеран део
стварне штете и то у сразмери између суме
осигурања и стварне вредности осигураног грла.
(4)
Стварна штета из тач. 1) и 3) претходног става се
израчунава тако да се стварној вредности животиња додају трошкови
које осигуравач накнађује у смислу члана 33. ових Услова и од тако
добијеног износа одбија вредност искоришћења.
(5)
Ако су животиње осигуране (у чопору) по просечној
вредности, на просечну осигурану суму, па се на дан штете утврди да
осигураник има већи број грла него што је осигурано, накнада из
осигурања се израчунава у сразмери између броја осигураних и броја
утврђених грла на дан штете.
(6)
Ако уговарач осигурања приликом закључења уговора
индивидуалним осигурањем животиња није пријавио осигуравачу
све животиње исте врсте у смислу одредаба члана 25. ових Услова,
или у току трајања осигурања није пријавио стављање које друге
животиње међу своје у смислу члана 6. став (6) ових Услова, накнада
из осигурања ће се исплатити осигуранику у пропорцији, и то у
сразмери броја осигураних и броја утврђених грла на дан штете.
(7)
Ако се на дан настанка штете утврди да су животиње исте
врсте једног осигураника биле осигуране у чопору на разне суме
осигурања, накнада из осигурања ће се обрачунати на основу
просечне суме осигурања свих грла и свих осигурања која су на
снази.
(8)
Ако осигураник има више осигурања за једну врсту
животиња, а штета је по једном уговору настала у каренци и не може
се утврдити по ком је уговору односна животиња осигурана, накнада
из осигурања ће се обрачунати у сразмери између броја животиња из
уговора о осигурању која није у каренци и укупног броја осигураних
животиња по свим важећим уговорима о осигурању.
(9)
Ако осигуравач у предвиђеном року из члана 27. ових
Услова не буде обавештен о наведеним променама у предвиђеном
року, а премија би услед тих промена требала бити већа, у случају
настанка осигураног случаја накнада се одобрава у сразмери између
плаћене премије коју је требало платити.
(10)
Ако је промена места боравка или броја животиња била
непосредан узрок насталог осигураног случаја на осигураним
животињама, уговарач осигурања нема право на накнаду штете ако
промену није пријавио у року из члана 6. ових Услова.
(11)
Ако осигураник не предузме благовремено лечење или се
не придржава упутства добијених, од надлежног ветеринара,
осигуравач има право да, према оцени околности, одбије или смањи
накнаду у сразмери у којој је осигурани случај проузрокован том
повредом.
(12)
Ако осигураник не изврши принудно клање или убијање у
смислу одредаба члана 28. става (4), (5), (8) и (9), нема право на
накнаду у висини у којој је тиме штета повећана.

(1)
Осигуравач накнађује трошкове проузроковане разумним,
покушајем да се отклони непосредна опасност наступања осигураног
случаја, као и покушајем да се ограниче његове штетне последице, у
следећим случајевима:
1)
за извршење принудног клања и прегледа меса
односно за скидање коже у случају угинућа и
принудног убијања;
2)
за превоз принудно заклане животиње или
животиње одређене или упућене на принудно
клање.
(2)
Да ли су мере из ст. (1) овог члана разумне утврдиће
осигураник и осигуравач заједнички у којем случају је осигуравач
обавезан да накнади трошкове и онда када заједно са накнадом из
осигурања премашују суму осигурања.
(3)
Ако осигуравач одбије да да сагласност на предложене
мере, постоји обавеза осигуравача да исплати накнаду из уговора о
осигурању у целости.
(4)
Трошкове превоза и закопавања леша, секције угинуле
животиње као и издавање ветеринарских извештаја о штети, падају
на терет осигураника.
(5)
Трошкови лечења оболеле животиње (куратива) који чине
посебан ризик у осигурању, те се осигуравају допунским осигурањем
по члану 22. ст. (7) ових Услова, трошкове мера за спречавање
наступања осигураног случаја (превентива) по члану 15. ст. (6) и (8)
Услова, падају на терет осигураника.
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