
Twój koń pokonuje wiele przeszkód – radzi sobie 
znakomicie. Co się stanie, jeżeli zachoruje lub będzie miał 
wypadek? Wtedy warto mieć ubezpieczenie w Concordii.

ZWIERZĘTA

JESTEŚMY
aby pomagać w pokonywaniu 
przeszkód

Agent 
INFO



Concordia Konie – dla odpowiedzialnych właścicieli

Ubezpieczenie zdrowia i życia konia

Ryzyka
Warianty ubezpieczenia na życie

Basic Standard Premium

Kradzież lub rabunek

Śmierć/uśpienie  
z konieczności w wyniku:

wypadku

choroby

ciąży i porodu

operacji lub kastracji

Trwała utrata zdatności 
użytkowej w wyniku:

wypadku

choroby

ciąży i porodu

operacji lub kastracji

Trwała utrata zdatności 
rozpłodowej w wyniku:

wypadku

choroby

ciąży i porodu

operacji lub kastracji

Udział własny w szkodzie 0% 0% 20%

pełna ochrona w danym wariancie możliwe rozszerzenie ochrony o wyszczególniony zakres

Zakres terytorialny ubezpieczenia

 � Polska
 � Unia Europejska

Długość trwania Umowy

 � 21 dni
 � 1 rok
 � 3 lata

Koasekuracja

 � 2 ubezpieczycieli – Concordia i VTV 
 � VTV (Vereiniegte Tierversicherung)  
– lider niemieckiego rynku ubezpieczeń koni

Likwidacja szkód

 � solidna likwidacja szkód zgodna 
z najwyższymi europejskimi standardami

 � likwidacja szkód przeprowadzana 
w konsultacji z lekarzami weterynarii

Grupa docelowa

 � posiadacze i hodowcy koni
 � jeźdźcy i ośrodki jeździeckie

Dodatkowe zniżki

 � dla osób, które ubezpieczają inne konie 
w Concordii

 � dla umów 3-letnich 

Indywidualne dopasowanie ochrony

 � trwała utrata zdatności użytkowej
 � trwała utrata zdatności rozpłodowej
 � ubezpieczenie płodu

Co ubezpieczamy?

 � zdrowie i życie koni
 � OC posiadacza konia

Warianty ubezpieczenia na życie

 � Basic
 � Standard
 � Premium

Wariant Operacje

 � zwrot kosztów poniesionych na operacje koni
 � jasno określone limity odpowiedzialności
 � możliwość wykupienia polisy niezależnie od 
zawarcia ubezpieczenia na życie konia

Ważna informacja

Składka zależy od: wieku, sposobu użytkowania konia (dyscypliny jeździeckiej), stanu zdrowia, sumy ubezpieczenia  
i wybranego wariantu ochrony.

Trwałość ochrony

 � ochrona ubezpieczeniowa już od 7. dnia życia 
aż do śmierci

 � możliwość przedłużenia umowy na tych 
samych warunkach

 � niskie stawki taryfowe dla młodych koni



Wariant OPERACJE 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza konia

W wariancie Operacje wszystkie operacje (z wyjątkiem zabiegów w sedacji w obszarze zębów i szczęki) muszą być wykonane 
w klinice przez lekarza weterynarii, w pełnej narkozie.

Rodzaj operacji
Nazwa pakietu i limity odpowiedzialności

Podstawowy Komfort Komfort Plus

kolka żołądkowo-jelitowa 4 000 zł 8 000 zł 12 000 zł

leczenie złamań

4 000 zł 8 000 zł 12 000 złoperacja na otwartej jamie brzusznej

operacja klatki piersiowej

usuwanie zmiany nowotworowej

1 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

usuwanie organów lub ich części

operacja zębów lub szczęki

urazowe i nagłe zerwanie ścięgien lub mięśni, 
więzadeł ścięgna

operacja ran

pomoc przy porodzie

inne nagłe przypadki zagrażające życiu

zabiegi w sedacji w obszarze zębów i szczęki brak brak 2 500 zł

Maksymalna roczna kwota odszkodowania 25 000 zł 50 000 zł 50 000 zł

Roczna składka 220 zł 400 zł 530 zł

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane 
przez konia, za które odpowiedzialny jest 

Ubezpieczony lub inna osoba, która używa konia za 
zgodą i wiedzą Ubezpieczonego

szkody powstałe na terytorium Unii Europejskiej

MOŻLIWE ROZSZERZENIA

szkody powstałe na skutek zdarzeń powstałych 
podczas aukcji, wystaw, zawodów sportowych innych 

niż wyścigi, egzaminów na klasy jeździeckie, rajdów 
długodystansowych

Ważna informacja

Możliwość samodzielnego wyboru kliniki weterynaryjnej. Stała wysokość składki, niezależna od wieku i sposobu użytkowania 
konia.



Niniejszy folder jest materiałem marketingowym Concordii Polska TUW i Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. (VTV), ma charakter informacyjny i nie 
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Materiał tylko do użytku wewnętrznego. 
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www.concordiaubezpieczenia.pl

Concordia Polska TUW
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

tel. 61 858 48 00

Ile to kosztuje?

Suma 
ubezpieczenia Wariant Zakres Składka  

na rok

6-LETNI KUC, SKOKI  
I REKREACJA

15 000 zł STANDARD

śmierć lub uśpienie z konieczności  
w wyniku: 

 � wypadku
 � ciąży i porodu 
 � choroby
 � operacji lub kastracji

kradzież lub rabunek z zamiarem kradzieży

675 zł 

100 000 zł
OC 

posiadacza  
konia

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza konia 82 zł

8-LETNI WAŁACH, 
WKKW

40 000 zł BASIC
śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku:

 � wypadku 
kradzież lub rabunek z zamiarem kradzieży

680 zł

ROCZNY OGIER,  
Z PRZEZNACZENIEM 

DO SPORTU

10 000 zł PREMIUM

śmierć lub uśpienie z konieczności oraz trwała 
utrata zdatności użytkowej w wyniku: 

 � wypadku
 � choroby
 � operacji lub kastracji

kradzież lub rabunek z zamiarem kradzieży 

330 zł

Kiedy przyda się ochrona?

Przydatne ubezpieczenie Odszkodowanie

Kolka u konia 
 � koszt operacji 7 500 zł

OPERACJE w pakiecie KOMFORT
7 500 zł

(na podstawie dokumentacji 
weterynaryjnej)

Kulawizna 
 � zerwane ścięgno 
 � utrata zdatności użytkowej 
 � SU konia 40 000 zł

Ubezpieczenie na życie  
w wariancie PREMIUM

32 000 zł
(uwzględniony udział własny)

Wypadek koniowozu 
 � konieczne uśpienie konia 
 � SU konia 35 000 zł

Ubezpieczenie na życie  
w wariancie BASIC 35 000 zł


