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Obowiązkowe ubezpieczenie  

odpowiedzialności cywilnej rolników 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A.  obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w są w ustawie z dnia 22  maja 

2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych 

i majątkowych – dział II, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej. 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Zakresem ubezpieczenia są objęte: 

✓ odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej 

osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym 

wyrządziła szkodę w związku z  posiadaniem 

przez rolnika tego gospodarstwa rolnego 

✓ ubezpieczenie pokrywa również odpowiedzial-

ność za szkody powstałe w związku z ruchem 

pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepi-

sów prawa o ruchu drogowym, będących w po-

siadaniu rolników posiadających gospodarstwo 

rolne i  użytkowanych w związku z posiadaniem 

tego gospodarstwa rolnego 

✓ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 

szkody, które są następstwem śmierci, uszko-

dzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszcze-

nia lub uszkodzenia mienia. 

Suma gwarancyjna: 

✓ świadczenia z Umowy ubezpieczenia wypła-

cane są w granicach sumy gwarancyjnej 

✓ suma gwarancyjna nie może być niższa niż 

równowartość w złotych: 

1) w przypadku szkód na osobie  

– 5 210 000 euro 

2) w przypadku szkód w mieniu  

– 1 050 000 euro 

w odniesieniu do jednego zdarzenia, 

którego skutki są objęte ubezpieczeniem 

bez względu na liczbę poszkodowanych 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 szkód w mieniu, wyrządzonych rolnikowi przez 

osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym 

lub mieszkające z nim we wspólnym gospodar-

stwie domowym albo osobom mieszkającym 

z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domo-

wym lub pracującym w jego gospodarstwie 

rolnym 

 szkód spowodowanych przeniesieniem chorób 

zakaźnych niepochodzących od zwierząt 

 szkód w mieniu spowodowanych wadą towarów 

dostarczonych przez osobę objętą ubezpiecze-

niem albo wykonywaniem usług  

 szkód powstałych wskutek uszkodzenia, 

zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypoży-

czonych lub przyjętych przez osobę objętą ubez-

pieczeniem do użytkowania, przechowania lub 

naprawy 

 utraty gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów 

wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumen-

tów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycz-

nych i innych 

 zanieczyszczenia lub skażenia środowiska 

 kar pieniężnych, grzywien sądowych i admini-

stracyjnych, a także kar lub grzywien związanych 

z należnościami wobec budżetu państwa 
   

 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Ubezpieczycielowi przysługuje uprawnienie 

do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu 

wypłaconego, jeżeli wyrządził on szkodę 

umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub 

w  stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub 

środków zastępczych w rozumieniu przepisów 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ ubezpieczenie obejmuje szkody bez względu na miejsce ich wystąpienia 
 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

1) Obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy: 
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— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 

2) Obowiązki w trakcie trwania Umowy: 

— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 

Umowy; 

— zgłaszanie Ubezpieczycielowi zmiany danych Ubezpieczonego, w tym danych adresowych oraz danych 

kontaktowych; 

— powiadomienie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zmiany, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz 

o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne. 

3) Obowiązki w przypadku powstania szkody: 

— niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując 

posiadane informacje; 

— użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, 

a jeżeli szkoda już wystąpiła – odwrócenia szkody, zmniejszenia jej rozmiarów lub zapobieżenie jej powiększeniu; 

— niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku 

powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;  

— udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji 

Ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej Umowy ubezpieczenia. 

4) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 

— przekazać Ubezpieczycielowi, posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody, ułatwić ustalenia okoliczności 

zdarzenia i rozmiaru szkód, udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 
 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka opłacana jest przelewem na rachunek 

Ubezpieczyciela. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 

W przypadku jeżeli w Umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności lub jej pierwszej 

raty oraz jeżeli Umowa została zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia odpowiedzialność powstaje w chwili 

jej zawarcia. W sytuacji jeżeli termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu określono w Umowie ubezpieczenia, 

rozpoczyna się on od wskazanej w niej daty. 

Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 

okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?). 
 

 

Jak rozwiązać Umowę? 

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek: 

— Umowę zawartą na okres 12 miesięcy można wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem tego 

okresu, ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia; 

— nowy właściciel gospodarstwa rolnego może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, której stał 

się stroną na skutek przejścia na niego własności gospodarstwa; 

— jeśli Umowa została zawarta na odległość, ubezpieczający, który jest konsumentem może odstąpić od niej 

w  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub przekazania mu przez Ubezpieczyciela informacji wymaganych 

przez ustawę o prawach konsumenta; 

— wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno być złożone na piśmie oraz przekazane do Centrali 

Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego współpracującego 

z  Ubezpieczycielem; w przypadku nadawania wypowiedzenia / odstąpienia przesyłką listową, za chwilę jego 

złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce Poczty Polskiej. 

Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu: 

— z chwilą, w której użytki i grunty, na których położony jest budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa rolnego; 

— zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo 

dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny; 

— z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. 
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Obowiązkowe ubezpieczenie  

budynków rolniczych  

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A. obowiązkowe ubezpieczenie budynków 

rolniczych 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Obowiązkowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych 

i majątkowych – dział II, grupa 8 i 9 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wchodzące 

w skład gospodarstwa rolnego od szkód wynikłych 

z działania następujących ryzyk: 

✓ ognia 

✓ huraganu 

✓ powodzi 

✓ podtopienia 

✓ deszczu nawalnego 

✓ gradu 

✓ opadów śniegu 

✓ uderzenia pioruna 

✓ eksplozji  

✓ obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub 

upadku statku powietrznego  

Suma ubezpieczenia: 

− Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 

wysokości sumy ubezpieczenia 

− sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego 

budynku rolniczego, ustala ubezpieczający 

z zakładem ubezpieczeń. 

− suma ubezpieczenia budynku rolniczego może 

odpowiadać wartości: 

1) rzeczywistej tego budynku, przez którą 

rozumie się wartość w stanie nowym 

w  dniu zawarcia Umowy, pomniejszoną 

o  stopień zużycia budynku rolniczego; 

2) nowej – w odniesieniu do budynków 

nowych oraz takich, których stopień 

zużycia w dniu zawarcia Umowy 

ubezpieczenia nie przekracza 10%. 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 budynków, których stan techniczny osiągnął 

100% normy zużycia, a także tych przeznaczo-

nych do rozbiórki 

 namiotów i tuneli foliowych 

 szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpie-

czającego lub osobę, za którą ponosi on odpo-

wiedzialność lub która mieszka z nim we wspól-

nym gospodarstwie domowym 

 szkód wyrządzonych wskutek rażącego 

niedbalstwa 

 szkód górniczych w rozumieniu przepisów prawa 

górniczego i geologicznego 

 szkód powstałych wskutek trzęsienia ziemi 
   

 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozo-

stałości, które mogą być przeznaczone do 

dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy 

 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego (w ubezpieczonych 

budynkach rolniczych) 
 

 

 

 

 

 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

1) Obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy 

— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 

2) Obowiązki w trakcie trwania Umowy 
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— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 

Umowy; 

— zgłaszanie Ubezpieczycielowi zmiany danych Ubezpieczonego, w tym danych adresowych oraz danych 

kontaktowych; 

— powiadomienie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zmiany, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz 

o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne. 

3) Obowiązki w przypadku powstania szkody: 

— niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i  przekazując 

posiadane informacje; 

— użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, 

a jeżeli szkoda już wystąpiła – odwrócenia szkody, zmniejszenia jej rozmiarów lub zapobieżenie jej powiększeniu. 

4) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 

— przekazać Ubezpieczycielowi, posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody, ułatwić ustalenia okoliczności 

zdarzenia i rozmiaru szkód, udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 
 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka opłacana jest przelewem na rachunek 

Ubezpieczyciela. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 

W przypadku jeżeli w Umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności lub jej pierwszej 

raty oraz jeżeli Umowa została zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia odpowiedzialność powstaje w chwili 

jej zawarcia. W sytuacji jeżeli termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu określono w  Umowie ubezpieczenia, 

rozpoczyna się on od wskazanej w niej daty. 

Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 

okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?).  
 

 

Jak rozwiązać Umowę? 

— Umowę zawartą na okres 12 miesięcy można wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem tego 

okresu, ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia; 

— nowy właściciel gospodarstwa rolnego może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, której stał 

się stroną na skutek przejścia na niego własności gospodarstwa; 

— jeśli Umowa została zawarta na odległość, Ubezpieczający, który jest konsumentem może odstąpić od niej 

w  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub przekazania mu przez Ubezpieczyciela informacji wymaganych 

przez ustawę o prawach konsumenta; 

— wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno być złożone na piśmie oraz przekazane do Centrali 

Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego współpracującego 

z  Ubezpieczycielem; w przypadku nadawania wypowiedzenia/odstąpienia przesyłką listową, za chwilę jego 

złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce Poczty Polskiej. 

Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu: 

— z chwilą, w której użytki i grunty, na których położony jest budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa rolnego; 

— z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. 
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Ubezpieczenie  

Generali Gospodarstwo Rolne 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali 

Gospodarstwo Rolne 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne (dalej „OWU”) doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie 

generaliagro.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia (polisa).  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych – dział II, 

grupy: 1, 8, 9 oraz 13 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej. 

Ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne może obejmować również obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych 

oraz ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników. Informacje o tych ubezpieczeniach zostały ujęte w osobnych dokumentach. 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie elementy 

produktu (rodzaje ubezpieczeń) wybrane przez 

Ubezpieczającego. Umowę ubezpieczenia można 

zawrzeć w odniesieniu do ubezpieczeń wymienionych 

poniżej: 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie budynków od 

ognia i innych zdarzeń losowych 

wariant Rozszerzony 

zakres z wariantu Podstawowego (obowiązko-

wego), a także następujące rodzaje zdarzeń: 

silny  wiatr, napór śniegu i lodu, dym i sadza, 

wandalizm, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, 

upadek przedmiotów, zalanie, przepięcie, huk 

ponaddźwiękowy, stłuczenie oraz Assistance dla 

budynków mieszkalnych 

wariant All Risks 

zakres z wariantu Rozszerzonego, a także nastę-

pujące rodzaje zdarzeń: wiatr (niezależnie od jego 

prędkości), deszcz (niezależnie od współczynnika 

wydajności), dewastacja, graffiti oraz wszelkie 

inne zdarzenia (w rozumieniu definicji z § 2 pkt 

111) niewyłączone w § 21 OWU, pękanie mro-

zowe 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia 

i innych zdarzeń losowych 

wariant Podstawowy 

zakres obejmuje następujące rodzaje zdarzeń 

zgodnie z OWU: ogień, huragan, powódź, pod-

topienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, 

uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się 

ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrz-

nego 

wariant Rozszerzony 

zakres z wariantu Podstawowego, a także nastę-

pujące rodzaje zdarzeń: silny  wiatr, napór śniegu 

i lodu, dym i sadza, wandalizm, trzęsienie ziemi, 

uderzenie pojazdu, upadek przedmiotów, zala-

nie, przepięcie, huk ponaddźwiękowy. W przy-

padku budowli – również stłuczenie 

wariant All Risks 

zakres z wariantu Rozszerzonego, a także nastę-

pujące rodzaje zdarzeń: wiatr (niezależnie od 

jego prędkości), deszcz (niezależnie od współ-

czynnika wydajności), dewastacja, graffiti oraz 

wszelkie inne zdarzenia (w rozumieniu definicji 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Szkody powstałe miedzy innymi w: 

 dokumentach, planach i rękopisach oraz jakich-

kolwiek danych zgromadzonych na nośnikach 

danych, a także programach komputerowych 

indywidualnych i produkcji seryjnej 

 dziełach sztuki, przedmiotach zabytkowych 

i zbiorach kolekcjonerskich oraz broni posiada-

nej bez pozwolenia lub kolekcjonerskiej 

 modelach, prototypach, wzorach, eksponatach 

 budynkach i budowlach, których stopień zużycia 

technicznego wynosi 100% 

 budynkach i budowlach o charakterze tymcza-

sowym oraz w znajdującym się w nich mieniu 

 budynkach i budowlach przeznaczonych do roz-

biórki oraz w znajdującym się w nich mieniu 

 budynkach i budowlach wzniesionych niezgod-

nie z przepisami prawa – w szczególności nie-

zgodnie z Prawem budowlanym 

 namiotach, halach namiotowych, inspektach, 

szklarniach, tunelach foliowych, kioskach, bara-

kowozach, obiektach kontenerowych, budyn-

kach tymczasowych, plandekach, osłonach 

i innych ruchomych przykryciach chroniących 

mienie 

 silosach do przechowywania tworzyw sztucznych 

 sprzęcie rolniczym przeznaczonym do złomowania 

 sprzęcie rolniczym powstałym w systemie 

gospodarczym (tzw. samy) 

 mieniu nieużytkowanym lub wyłączonym z eks-

ploatacji powyżej 90 dni, z wyjątkiem przerw 

konserwacyjnych, technologicznych lub wynika-

jących z sezonowości pracy 

 mieniu znajdującym się na terenie nieużytkowa-

nego gospodarstwa rolnego 

 mieniu w trakcie montażu, instalacji lub demontażu 

W ubezpieczeniu dobrowolnym od ognia i innych 

zdarzeń losowych – ubezpieczeniem nie są objęte 

m. in. szkody powstałe bezpośrednio na skutek: 

 eksploatacji górniczej podziemnej lub naziemnej, 

prowadzenia robót ziemnych lub obniżenia się 

zwierciadła wód podziemnych 

 zabrudzenia, zadymienia, osmolenia, przypale-

nia, wypalenia niezwiązanego z ogniem, uderze-

niem pioruna, przepięciem lub wybuchem 

 naturalnego zużycia i starzenia się mienia (w tym 

powstałego w wyniku stopniowego pogarszania się 

jego właściwości, zmiany kształtu, przebarwienia, 
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z § 2 pkt 111) niewyłączone w § 21 OWU. W 

przypadku budowli – również pękanie mrozowe 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie stałych elemen-

tów budynków i budowli oraz mienia od kra-

dzieży z włamaniem i rabunku 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej (OC w życiu prywatnym oraz rozsze-

rzenie OC rolnika) 

przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzial-

ność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mie-

niu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim 

w następstwie działania lub zaniechania Ubez-

pieczonego, które miało miejsce w okresie ubez-

pieczenia:  

✓ w związku z wykonywaniem czynności życia 

prywatnego 

✓ w zakresie nieobjętym ochroną w ramach 

ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie następstw nie-

szczęśliwych wypadków 

✓ śmierci Ubezpieczonego w następstwie nie-

szczęśliwego wypadku 

✓ śmierci Ubezpieczonego w następstwie nie-

szczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej 

✓ śmierci Ubezpieczonego w następstwie 

choroby zakaźnej w rolnictwie 

✓ trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczo-

nego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

✓ pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następ-

stwie nieszczęśliwego wypadku 

✓ kosztów leczenia Ubezpieczonego i pakietu 

świadczeń pielęgnacyjnych związanych z na-

stępstwami nieszczęśliwego wypadku 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie odnawialnych 

źródeł energii 

✓ Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt gospo-

darskich 

wariant Podstawowy 

zakres obejmuje następujące rodzaje zdarzeń 

zgodnie z OWU: ogień, huragan, powódź, pod-

topienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, 

uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się 

ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrz-

nego, padnięcie i ubój z konieczności w wyniku 

powyższych zdarzeń losowych 

wariant Rozszerzony 

zakres z wariantu Podstawowego, a także nastę-

pujące rodzaje zdarzeń: silny wiatr, napór śniegu i 

lodu, dym i sadza, wandalizm, trzęsienie ziemi, 

uderzenie pojazdu, upadek przedmiotów, zalanie, 

huk ponaddźwiękowy, porażenie prądem zwie-

rząt, padnięcie i ubój z konieczności w wyniku 

powyższych zdarzeń losowych 

✓ Ubezpieczenie assistance budynku mieszkal-

nego – może być zawarte wraz z ubezpiecze-

niem budynku mieszkalnego w zakresie co 

najmniej rozszerzonym 

✓ Ubezpieczenie usług medycznych – może być 

zawarte wraz z ubezpieczeniem budynku rolni-

czego (w tym mieszkalnego) w zakresie All Risks. 

Opcjonalnie (klauzule dodatkowe) w każdym 

z  powyższych ubezpieczeń ochrona może obej-

mować ryzyka związane różnymi rodzajami szkód 

standardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia. 

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna w ubezpie-

czeniach dobrowolnych:  

wyszczerbienia lub zakurzenia), korozji i utlenienia, 

z wyłączeniem zalania lub wybuchu spowodowa-

nego korozją lub utlenieniem przewodów i instalacji 

wbudowanych w mury ubezpieczonego budynku 

 osunięcia się ziemi, zapadania lub przesuwania się 

ziemi, które powstały na skutek działania czło-

wieka, w tym prowadzonych robót ziemnych, re-

montu budowy, osuszania gruntu lub wycinki 

drzew 

 pękania (za wyjątkiem pękania mrozowego), roz-

szczelniania, osiadania, kurczenia się lub rozcią-

gania mienia 

 długotrwałego oddziaływania czynnika natural-

nego, wody, wilgoci, temperatury, czynnika che-

micznego, mechanicznego, elektrycznego lub 

elektromagnetycznego 

 działania pleśni, grzybów, fermentacji, we-

wnętrznego rozkładu oraz procesów zachodzą-

cych na zewnątrz lub wewnątrz mienia 

 produkcji przemysłowej lub działalności handlowej 

lub usługowej prowadzonej przez Ubezpieczają-

cego 

 zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez zwie-

rzęta domowe, ptaki, owady lub bakterie 

W ubezpieczeniu dobrowolnym OC: 

Ochroną nie są objęte m.in. następujące szkody:  

 wyrządzone przez Ubezpieczonego osobie 

bliskiej Ubezpieczonego 

 wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczo-

nych, a także wyrządzone Ubezpieczającemu 

 polegające na wystąpieniu czystych strat finan-

sowych 

 związane z uczestnictwem Ubezpieczonego 

w zawodach sportowych albo z przygotowa-

niami do zawodów sportowych 

 powstałe w związku z uprawianiem sportów w ce-

lach zarobkowych, uprawianiem sportów wyso-

kiego ryzyka oraz z wyczynowym uprawianiem 

sportów 

 powstałe w wartościach pieniężnych, papierach 

wartościowych, dokumentach, planach, zbio-

rach archiwalnych 

 w zwierzętach znajdujących się w pieczy, pod 

kontrolą lub nadzorem osób Ubezpieczonego 

 w mieniu przekazanym Ubezpieczonemu w celu 

wykonania usługi, obróbki, naprawy bez względu 

na to, czy Ubezpieczony otrzymał za daną czyn-

ność wynagrodzenie 

W ubezpieczeniu NNW: 

Ochrona nie obejmuje m.in.: 

 skutków usiłowania lub popełnienia samobójstwa 

 zdarzeń powstałych wskutek prowadzenia pojazdu 

bez wymaganych zezwoleń lub uprawnień  

 skutków pozostawania w stanie nietrzeźwości, 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków, substancji 

psychotropowych 

 skutków zatrucia alkoholem, zażywania narkoty-

ków, środków odurzających lub innych środków 

farmakologicznych nieprzepisanych przez lekarza  

 wad wrodzonych, chorób umysłowych bądź 

zaburzeń psychicznych, chorób zawodowych 

oraz tropikalnych lub przewlekłych 

 zdarzeń będących skutkiem zawodowego upra-

wiania sportów lub amatorskich sportów wyso-

kiego ryzyka zgodnie z definicją wskazaną 

w OWU lub amatorskiego uprawiania sportów 

wskazanych w OWU 
   

  

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 

m.in. szkód powstałych wskutek: 
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− Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy 

ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej z uwzględnie-

niem zasad i limitów wskazanych w OWU 

− w każdym z ubezpieczeń, których dotyczy 

Umowa, przyjmuje się odrębną sumę ubezpie-

czenia/sumę gwarancyjną dla poszczególnych 

przedmiotów lub zakresów ubezpieczenia 

− suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o  wartość 

świadczeń wypłaconych z Umowy ubezpieczenia 

! winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa Ubez-

pieczającego lub Ubezpieczonego; jednak od-

szkodowanie za szkodę wynikłą z  rażącego nie-

dbalstwa należy się, jeżeli zapłata odszkodowania 

odpowiada w danych okolicznościach względom 

słuszności, a także w  ramach dobrowolnego 

ubezpieczenia OC – z wyłączeniem wariantu All 

Risks, gdzie ochrona za powyższe jest częściowo 

ograniczona 

! zalania, jeśli do powstania szkody przyczynił się 

zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub niepra-

widłowo zabezpieczone otwory dachowe albo 

inne elementy budynku (poza pomieszczeniami 

najmowanymi, na zasadach określonych w OWU) 

– z wyłączeniem wariantu All Risks, gdzie ochrona 

za powyższe jest częściowo ograniczona 

! nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obo-

wiązków określonych w OWU 

! poszczególne klauzule dodatkowe mogą również 

przewidywać inne ograniczenia ochrony ubezpie-

czeniowej dotyczące ryzyk dodatkowych 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ w ubezpieczeniu mienia – ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w Umowie ubezpieczenia 

✓ w ubezpieczeniu OC – ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie Polski 

✓ w ubezpieczeniu NNW – ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie całego świata 

✓ w ubezpieczeniu Assistance – ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski 

✓ w ubezpieczeniu Usługi Medyczne – organizacja leczenia i pokrycie kosztów świadczeń odbywa się na terenie Polski 
 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 

— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 

2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 

— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem Umowy; 

— przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz przeprowadzanie wymaganych przepisami przeglą-

dów technicznych i przeglądów instalacji elektrycznej; 

— dbanie o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę oraz stosowanie 

odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia tych urządzeń przed mrozem; 

— zabezpieczenie mienia przed kradzieżą zgodnie z wymogami określonymi w OWU. 

3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 

— poinformowanie Ubezpieczyciela o zaistnieniu zdarzenia lub powstaniu szkody w ciągu 3 dni roboczych; 

— niezwłoczne powiadomienie policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa; 

— pozostawienie bez zmian miejsca powstania szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba 

że zmiana była niezbędna do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody;  

— o ile jest to możliwe – uzyskać i przekazać Ubezpieczycielowi dane osób odpowiedzialnych za szkodę oraz zabez-

pieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych na zasadach wskazanych w OWU. 
 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka może zostać opłacona gotówką u osoby 

zawierającej Umowę ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela bądź przelewem na rachunek Ubezpieczyciela. 

Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia, który wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia. 

Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 

okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?). 
 

 

Jak rozwiązać Umowę? 

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:  

— odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego (termin odstąpienia od Umowy to 30 dni od zawarcia Umowy, 

a w przypadku przedsiębiorcy – 7 dni); 

— wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w OWU bądź przepisami prawa 

(oświadczenie o odstąpieniu / wypowiedzeniu powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do Centrali 
Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela albo Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem); 

— utraty ubezpieczonego mienia (zniszczenie lub przeniesienie własności); 

— nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki w określonym w dokumencie ubezpieczenia terminie; 

— wypłaty świadczenia, którego wysokość wyczerpie sumę ubezpieczenia. 
 


