
 

 

 

Tato informace nemůže být považována za příslib a/nebo důkaz sjednaného pojistného krytí ani za provedenou rizikovou analýzu.  Nabídka pojištění se může lišit od této informace, 
dostupnost  a parametry pojistného krytí jsou vždy založeny na individuálním vyhodnocení konkrétního rizika. Společnost GrECo International s.r.o. je oprávněna poskytovat výhradně 
poradenství týkající se pojištění a risk managementu, neposkytuje právní, daňové ekonomické a/nebo technické poradenství. 

HORSE STAR

Sazby a základní charakteristiky krytí

Charakteristika krytí

Maximální 

pojistné plnění ze 

základního 

pojištění (% z 

limitu plnění 

uvedeného v 

pojistné 

smlouvě)

Pojistné (% z 

limitu plnění 

uvedeného v 

pojistné 

smlouvě)

Co je navíc 

pojištěno

Maximální 

roční limit 

plnění  (Kč)

Roční 

pojistné (Kč)

HORSE STAR 1*
úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce
100% 4,25%

HORSE STAR 1* 

Plus

úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce
100% 4,25% operace koliky 67.500 1.890

úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce 100%

trvalá invalidita z úrazu - pokud bude kůň 

utracen 90%

trvalá invalidita z úrazu - pokud k utracení 

koně nedojde 70%

úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce 100%

trvalá invalidita z úrazu - pokud bude kůň 

utracen 90%

trvalá invalidita z úrazu - pokud k utracení 

koně nedojde 70%

úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce 100%

trvalá invalidita z úrazu nebo nemoci - 

pokud bude kůň utracen 90%

trvalá invalidita z úrazu nebo nemoci -

pokud k utracení koně nedojde 70%

neplodnost klisny z úrazu nebo nemoci - 

pokud bude kůň utracen 90%

neplodnost klisny z úrazu nebo nemoci - 

pokud k utracení koně nedojde 70%

úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce 100%

trvalá invalidita z úrazu nebo nemoci - 

pokud bude kůň utracen 90%

trvalá invalidita z úrazu nebo nemoci - 

pokud k utracení koně nedojde 70%

neplodnost klisny z úrazu nebo nemoci 

pokud bude kůň utracen 90%

neplodnost klisny z úrazu nebo nemoci 

pokud k utracení koně nedojde 70%

úmrtí, utracení - z důvodu náhlé nemoci, 

nebo úrazu, kastrace 1 až 2-letého hřebce 100%

trvalá invalidita z úrazu nebo nemoci - 

pokud bude kůň utracen 90%

trvalá invalidita z úrazu nebo nemoci - 

pokud k utracení koně nedojde 70%

neplodnost klisny z úrazu nebo nemoci -

pokud bude kůň utracen 90%

neplodnost klisny z úrazu nebo nemoci - 

pokud k utracení koně nedojde 70%

Sazby pro pojištění odpovědnosti z držby koně 

Rozsah pojištění
Limit pojistného plnění pro jednu a 

všechny škody
Spoluúčast Sazba

Pojištění 

odpovědnosti za 

újmu 

5 000 000 Kč 2.500 Kč 520 Kč / 1 kůň

Varianty pojištění

Pojiš tění se vztahuje i  na  povinnost pojiš těného nahradit újmu způsobenou na zdraví nebo na životě aktivních účastníků organizované sportovní soutěže.                                               

Subl imit činí 500 000,- Kč.

6%

6.210

HORSE STAR 3*** 

Plus
6% operace koliky 67.500 1.890

HORSE STAR 3*** 

Excellent
6% léčba

Územní rozsah

Základní krytí Dodatkové krytí

HORSE STAR 2** 5%

HORSE STAR 2** 

Plus
5%

pojištění se vztahuje na újmu způsobenou na 

území, na které se vztahuje pojištění koně

HORSE STAR 3***

operace koliky 67.500 1.890

135.000

Sazby pro základní krytí se vztahují na  koně do 15 let věku. Pojis tné s tanovené za  bezprostředně předcházející pojis tný rok se pro každý nás ledující pojis tný rok po 

dosažení věku 15 let zvýš í vždy o částku, která  odpovídá  25 % základního pojis tného.


