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POSEBNI UVJETI  
za osiguranje prijevoza živih životinja 
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(1) Prema ovim Posebnim uvjetima osiguratelj pokriva štete koje nastanu tijekom prijevoza živih 

životinja zbog uginuća, loma nogu i prisilnoga klanja životinja. 
 
(2) Osiguranje prema ovim Posebnim uvjetima pokriva i štete koje nastanu zbog naloga 

nadležnih tijela da se, zbog uginuća većeg dijela pošiljke sitnih životinja (npr. puževi, žabe, 
ribe, pčele i slično), uništi cijela pošiljka.  

 
(3) Osigurateljno pokriće počinje u trenutku kada se životinje počnu utovarivati na prijevozno 

sredstvo, a završava istovarom s prijevoznog sredstva na istovarnoj rampi. 
 
(4) Ovo osiguranje vrijedi uz uvjet da je tijekom prijevoza i kod usputnoga zadržavanja 

organizirano čuvanje, hranjenje, pojenje i polijevanje životinja. Šteta nastala kao posljedica 
neispunjavanja ovih uvjeta nije pokrivena osiguranjem. 

 
(5) Osiguratelj neće naknaditi štetu nastalu: 

a) zbog zaraznih bolesti ili naloga ovlaštenoga tijela o prisilnome klanju zbog zaraznih 
bolesti od kojih su životinje zaražene prije predaje na prijevoz ili odmah nakon zaštitnoga 
cijepljenja; 

b) zbog zabrane uvoza ili izvoza životinja; 
c) zbog osiguranikove grube nemarnosti; 
d) kao posljedica bremenitosti; 
e) kao posljedica cijepljenja; 
f) na osobama ili na imovini trećih osoba. 

 
(6) Osiguratelj neće naknaditi štete nastale kao posljedica nepravilnoga utovara ili istovara 

životinja. Razumijeva se da je utovar odnosno istovar pravilan ako se, među ostalim, pritom 
rabi prikladna i odgovarajuća utovarna odnosno istovarna rampa. 

 
(7) Prije početka prijevoza životinje mora pregledati nadležni veterinar i ispostaviti potvrdu o 

njihovom zdravstvenom stanju. 
 
(8) U slučaju uginuća ili prisilnoga klanja, odnosno ubijanja osiguranik mora zaklanu ili uginulu 

životinju najpovoljnije unovčiti ili na drugi način najpovoljnije iskoristiti. 
 
(9) Ovo osiguranje ugovara se uz odbitnu franšizu navedenu u polici osiguranja. 
 
(10) Osiguranje prema ovim Posebnim uvjetima zaključuje se ako je prethodno ugovoreno 

osiguranje prema Općim uvjetima za osiguranje robe u prijevozu i prema Posebnim uvjetima 
za osiguranje robe u prijevozu protiv svih rizika KL-KG-2. 


