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Πρόταση Ασφάλισης Ίππων Lloyd’s
Η συνήθης κάλυψη ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ παρέχεται, υπό διάφορους όρους, περιορισμούς και
εξαιρέσεις, έναντι των κινδύνων θανάτου. Με αίτηση στον ασφαλιστή σας, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο
του ασφαλιστηρίου που αναγράφει την πλήρη κάλυψη.
ΠΡΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1

α) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Κος/Κα/Δις)
και Διεύθυνση
β) Επάγγελμα

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΩΝ
Είναι Άλογο, Βοοειδές
Προβατοειδές ή
Χοίρος;

3

ΦΥΛΟ Αρσενικό,
Ευνουχισμένο αρσενικό,
Θηλυκό ή Στειρωμ. Θηλ.;

ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ, ΦΥΛΗ, ΧΡΩΜΑ, ΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Εάν
χρειασθεί, συνεχίστε σε άλλο φύλλο)

ΗΛΙΚΙΑ (ημερομ.
γέννησης εάν είναι
κάτω του 1 έτους)

Καταβληθείσα
τιμή Σε μετρητά

Εάν αγοράστηκε
αναφέρατε: πιθανή
προμήθεια ή δαπάνη

Ημερομηνία
αγοράς

α) Πού βρίσκονται συνήθως τα προαναφερόμενα ζώα;
β) Είναι ενσταυλισμένα τη νύχτα;
γ) Θα παραμένουν σε περιφραγμένο χώρο;
δ) Θα είναι ποτέ σε ελεύθερη βοσκή;

4

α) Για ποιο λόγο διατηρούνται ή απασχολούνται τα ζώα;

β) Υπάρχουν μισθώσεις ή ενέχυρα επί οιουδήποτε ζώου;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε λεπτομέρειες.
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α) Είναι τα ζώα ασφαλή και υγιή;
β) Αναφέρατε πλήρη στοιχεία ελαττωμάτων ή ασθενειών πάσης φύσεως κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

γ) Έχει ποτέ κάποιο ζώο υποστεί καυτηριασμό ή εκδόρια;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε λεπτομερώς.
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Ποσό προς
ασφάλιση
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α) Υπάρχει αυτή τη στιγμή εστία μεταδοτικής ή μολυσματικής ασθένειας;
β) Υπήρξε κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες;
γ) Γνωρίζετε εάν υπάρχει αυτή τη στιγμή εστία ασθένειας στη γύρω περιοχή;

		

7

Εάν η απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις α), β) ή γ) είναι θετική, αναφέρατε λεπτομέρειες.

α) Πόσο καιρό έχετε το άλογο στην κατοχή ή τη φροντίδα σας;

β) Έχει κάποιο από τα ζώα εισαχθεί πρόσφατα στην περιοχή σας;
		 Εάν ΝΑΙ, πότε και από πού;

8
α) Είναι τα ζώα ασφαλισμένα σήμερα ή έχουν ασφαλισθεί στο παρελθόν από εσάς ή τον αντιπρόσωπό σας;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων των ονομάτων των ασφαλιστών.
β) Έχει ποτέ ασφαλιστική εταιρία αρνηθεί να συνάψει ή να ανανεώσει ασφάλιση ζώων σας;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε λεπτομέρειες.

9
α) Έχετε άλλα ζώα παρόμοιας κατηγορίας που δεν προτείνονται για ασφάλιση με το παρόν;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε λεπτομέρειες.
β) Αναφέρατε γιατί δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση ασφάλισης όλα τα ζώα (ή αν έχουν ήδη ασφαλισθεί).

10 α) Πόσα ζώα παρόμοιας κατηγορίας έχετε απολέσει κατά τα δύο τελευταία έτη, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον τύπο
		 ή τη φυλή του ζώου.
β) Αναφέρατε την αιτία και την ημερομηνία θανάτου του κάθε ζώου.
γ) Σας έχουν ποτέ καταβληθεί αποζημιώσεις για απώλεια ζώων;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε πόσες φορές, τα ποσά και τα ονόματα των ασφαλιστών.

11

α) Ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του κτηνιάτρου σας.
β) Σε ποια απόσταση βρίσκεται από τον τόπο του συνήθους ενσταυλισμού των ζώων;

12

Υπάρχουν άλλες περιστάσεις που εξ όσων γνωρίζετε ή κατά τη γνώμη σας δεν έχουν ήδη αναφερθεί και που επηρεάζουν
ή είναι δυνατό να επηρεάσουν την αποδοχή ή μη της παρούσας πρότασης ασφάλισης;

13

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΖΩΑ

α) Πρέπει κάποιο ζώο να πωληθεί ή να παραχωρηθεί λόγω ενεχύρου, προμήθειας, εμπράγματου δικαιώματος ή μίσθωσης;
		 Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε λεπτομέρειες.
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Αναφέρατε σχετικά με την κατάσταση των ζώων

β) Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου οχείας.
γ) Τρέχουσα αμοιβή επίβασης.
δ) Αμοιβή επίβασης την προηγούμενη περίοδο.
ε) Αριθμός δικών σας ζώων που βατεύτηκαν την προηγούμενη περίοδο.
στ) Αριθμός άλλων ζώων που βατεύτηκαν την προηγούμενη περίοδο.
ζ) Εξαρτάται η καταβολή της αμοιβής επίβασης από το αποτέλεσμα (δεν καταβάλλεται αμοιβή εάν δεν υπάρξει αναπαραγωγή);
η) Ποσό πραγματικού κέρδους κατά την προηγούμενη πλήρη περίοδο οχείας.
θ) Ποσό πραγματικού κέρδους της τρέχουσας περιόδου μέχρι σήμερα.
ι) Κρατήσεις για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου.
ια) Κρατήσεις για την επόμενη περίοδο.
ιβ) Έχουν ποτέ τα ζώα υποβληθεί σε εξέταση ανίχνευσης φυματίωσης;
		 Εάν ΝΑΙ, πού, πότε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΚΥΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΖΩΑ
α) Αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.
β) Καταβληθείσα αμοιβή επίβασης.
γ) Ποιο έτος γέννησε τελευταία φορά το ζώο;
δ) Έχει ποτέ κάποιο ζώο αποβάλει, υποβληθεί σε έκτρωση ή γεννήσει νεκρό;
ε) Έχετε άλλα ζώα παρόμοιας κατηγορίας σε κυοφορία;
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΑΛΟΓΑ
Έχει κάποιο άλογό σας παρουσιαστεί ή αγωνιστεί σε δημοπρασία ή αγώνα ή σε σύνθετο αγώνα κατά τους τελευταίους
δώδεκα μήνες;
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε το (τα) άλογο (-α) και την κατώτερη αξία της ιπποδρομίας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΩΝ /ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την παρούσα πρόταση:
Όνομα

Αριθμός συμμετοχών

Σειρά επιτυχίας 		

Ποσό συνολικού κέρδους

ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι είμαι ιδιοκτήτης των προαναφερομένων ζώων και, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, τα παρασχεθέντα στοιχεία
σχετικά με την παρούσα πρόταση ασφάλισης, είτε τα έχω γράψει ιδιοχείρως είτε όχι, είναι αληθή και δεν έχω αποκρύψει
κανένα ουσιαστικό στοιχείο. Αντιλαμβάνομαι ότι η απόκρυψη ή η παραπλανητική παρουσίαση ενός ουσιαστικού στοιχείου
παρέχει στους ασφαλιστές το δικαίωμα να ακυρώσουν την ασφάλιση.
(ΥΠΟΣΗΜ.: Ουσιαστικό στοιχείο είναι αυτό που μπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή την αξιολόγηση αυτής της πρότασης
από τους ασφαλιστές. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν κάποιο στοιχείο είναι ουσιαστικό ή όχι, πρέπει να
συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας).
Αντιλαμβάνομαι ότι η υπογραφή της παρούσας πρότασης δεν με δεσμεύει να συνάψω την ασφάλιση, αλλά, εάν συναφθεί
η ασφάλιση, η παρούσα πρόταση και οι δηλώσεις θα αποτελέσουν τη βάση της σύμβασης.

……………………………………… 			
Υπογραφή του ιδιοκτήτη 									
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………………………………………….
Ημερομηνία

