
 
 

                                                                                                                    Warszawa, 4 listopada 2013 

Mamy to! 

ZWROT ZA KOSZTY LECZENIA 

OBSŁUGA BEZGOTÓWKOWA  – Tak! 

 

 

Nasi czworonożni przyjaciele wreszcie mają szansę na ubezpieczenie od kosztów leczenia z 

prawdziwego zdarzenia. Ten historyczny moment wiąże się z wejściem na rynek 

produktów ubezpieczeniowych PETSUPPORT! 

    Mamy to!  Mamy to na wyłączność! 

Dotychczas, nasi najwierniejsi, czworonożni przyjaciele, byli traktowani po macoszemu przez 

rodzimych ubezpieczycieli. W zasadzie jak zło konieczne, które można było ubezpieczyć przy 

okazji – i to, w rzeczywistości - tylko Właścicieli od OC.  Chłodna, matematyczna kalkulacja 

brała górę nad zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim miłością do zwierząt.  

Wprowadzane na polski rynek przez firmę LYNX produkty ubezpieczeniowe PETSUPPORT, to 

historycznie rewolucyjne podejście do ubezpieczeń czworonożnych przyjaciół. Po raz 

pierwszy w historii to właśnie dobro zwierząt i chęć zapewnienia im fachowej pomocy 

weterynaryjnej były głównym impulsem dla  uruchomienia tych innowacyjnych na polskim 

rynku polis. 

Wiedza i doświadczenie 

Droga do powstania pierwszych w Polsce ubezpieczeń psów i kotów z prawdziwego 

zdarzenia nie była łatwa. Autorami przedsięwzięcia są dwie wyjątkowe osobowości: 

- Zygmunt Kostkiewicz - były prezes grupy PZU, ekspert rynku ubezpieczeniowego, a 

także członek zarządów Polisa, Generali, Aviva oraz  

- Stanisław Plakwicz, zarządzający Agencją Reklamową LOWE/LINTAS/GGK, były 

dyrektor komunikacji i marketingu Grupy PZU i PGNiG. 

Jednak, by ubezpieczenia kosztów leczenia psów i kotów mogły spełnić oczekiwania 

rynkowe, konieczna była ścisła współpraca ze środowiskiem lekarzy weterynarii. Warunkiem 

niezbędnym był rozwój rynku usług weterynaryjnych mierzony ilością zakładów leczenia 

zwierząt. 

Nie sposób przecenić zaangażowania Polskiego  Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt, które miało istotny wpływ nie tylko na ostateczny kształt polis, ale także formalne 

sposoby rozliczeń z klinikami weterynaryjnymi, likwidacji szkód czy wreszcie badań 



 
weryfikujących stan zdrowia czworonożnych pacjentów przed objęciem ubezpieczeniem. 

Wiele z zastosowanych rozwiązań zostało wypracowanych wspólnie z lekarzami weterynarii, 

tak by w ostatecznym rozrachunku mogli na tym najbardziej skorzystać czworonożni pacjenci 

i ich właściciele. 

 

Proste i jasne zasady 

Pakiety ubezpieczeniowe PETSUPPORT charakteryzują się jasnymi i bardzo przejrzystymi 

zasadami. Każde zwierzę może być (bez badań kwalifikacyjnych) ubezpieczone pakietem 

Basic, zaś tylko zwierzęta zdrowe (po przejściu badania) mogą otrzymać ubezpieczenie 

Standard lub VIP. Warto także podkreślić, że jeśli zwierzę nie choruje, wówczas składka 

ubezpieczenia nawet przez kilka lat nie będzie rosnąć i ew. aktualizacja jej kosztu wystąpi 

dopiero po roku, w którym stwierdzono jakieś zachorowania zwierzęcia. Także właściciele 

ubezpieczający kilka zwierząt jednocześnie,  mogą liczyć na odpowiednio ( do 20 %)niższe 

koszty. 

PETSUPPORT Basic to najbardziej podstawowa oferta dla właścicieli psów i kotów. Pozwala 

ubezpieczyć zwierzę od kosztów leczenia, wynikających z następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Gwarantowany limit 5 tysięcy złotych ma pokryć  koszty ratowania życia i 

zdrowia zwierzęcia poszkodowanego przez nagłe zdarzenie zewnętrzne(wypadek), przy 

nieznacznie przekraczającej sto złotych rocznej składce ubezpieczenia. Warunki te  stanowią 

silny argument dla właścicieli. Pakiet obejmuje także ubezpieczenie OC w limicie do 5 tys. 

złotych. Pełen proces ubezpieczenia zwierzęcia w tym pakiecie można zrobić w internecie – 

dla poświadczenia identyfikacji , w przypadku braku numeru chipa, konieczne jest przesłane 

ubezpieczycielowi zdjęcie ubezpieczanego pupila. 

Produktem flagowym jest PETSUPPORT Standard. Ubezpieczenie, które oprócz zwrotu 

kosztów leczenia w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, oferuje właścicielom także 

pełne ubezpieczenie zdrowotne ich zwierząt. 

Sumujmy więc:  

-  limit dla przypadków związanych z wypadkami wynosi również 5 tys. złotych 

- oraz limit 2 tys. złotych za koszty leczenia jednej jednostki chorobowej -  w przypadku 

leczenia związanego z zachorowaniem zwierzęcia. Udział własny ubezpieczającego w obu 

wypadkach wynosi 15%. Gwarancja OC jest w tym pakiecie podwyższona do 10 tys. zł. 

Składka roczna będzie wynosić  od 280 do 350  złotych(tańsze ubezpieczenie  kotów!)  - w 

zależności od wieku czy rasy zwierząt. 

PETSUPPORT VIP - najbardziej ekskluzywny pakiet, przeznaczony jest  dla wyjątkowo 

wymagających właścicieli. Oferuje on wszystko to, co poprzednie pakiety, przy czym limity 

gwarancyjne są znacznie wyższe Tak więc: 10 tys. od NNW, limit za leczenie jednostki 

chorobowej - podwyższony do 5 tys., zaś limit odpowiedzialności z tytułu OC - 50 tys.zł.  



 
Oprócz tego pakiet gwarantuje zwrot kosztów związanych z wydatkami na poszukiwanie 

zwierzęcia (do 500 zł), pokrycie kosztów hotelowych, gdy jedyny właściciel trafia do szpitala, 

a zwierzę pozostaje bez opieki (do 1,5 tys. zł), a także zwrot kosztów związanych z 

odwołaniem wyjazdu biznesowego czy wypoczynkowego właściciela,  z powodu nagłego 

zachorowania zwierzęcia (limit 5 tys. zł). Udział własny w tym wypadku to symboliczne 20 zł. 

Historyczny moment 

- Plagą rynku małych zwierząt, ale i praktyki lekarzy weterynarii była tzw. przymusowa 

eutanazja - gdy lekarz, wobec braku środków na opłacenie zabiegów ratujących życie czy 

zdrowie czworonożnego pacjenta musiał (często za zgodą bezsilnych właścicieli) uczestniczyć 

w uśpieniu zwierzęcia. PETSUPPORT daje więc,  po raz pierwszy w Polsce,  szansę na 

profesjonalne ubezpieczenie zdrowotne psów i kotów, które dzięki dopracowanej  

konstrukcji, powinno nie tylko wyjść naprzeciw oczekiwaniom właścicieli i lekarzy 

weterynarii, ale może przede wszystkim znacznie przyczynić się do poprawy dobrostanu 

psów i kotów w Polsce – mówi Stanisław Plakwicz, wiceprezes firmy LYNX wprowadzającej 

na rynek PETSUPPORT. 

 

 


