Ubezpieczenie AGROCASCO
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Produkt: AGROCACSCO

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz Ogólnych
warunkach ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego AGROCASCO obowiązujących od dnia 30 lipca 2021r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach
udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do osób fizycznych, osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Grupy ubezpieczenia: grupa 3 działu II ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie:

maszyny rolnicze/sprzęt rolniczy, których wiek nie przekracza 20 lat:
✓ maszyny rolnicze z napędem własnym:
− kombajny rolnicze; ciągniki rolnicze, sieczkarnie polowe, opryskiwacze,
ładowarki używane w rolnictwie;
✓ maszyny rolnicze bez napędu własnego:
− agregaty uprawowe, kultywatory, glebogryzarki ciągnikowe, deszczownie,
siewniki, sadzarki, rozrzutniki, roztrząsacze, kosiarki, zgrabiarki, owijarki,
snopowiązałki, zgrabiarki, rozdrabniacze polowe, prasy, młocarnie, środki
transportowe jak przyczepy, naczepy rolnicze, wózki beczkowozy, wozy
paszowe, suszarnie mobilne, sortowniki, ładowarki, ładowacze,
opryskiwacze, obsypniki, opylacze, przetrząsacze, wialnie.
✓ sprzęt rolniczy:
− hedery do zbioru zbóż, wózki do hederu, przystawki do zbioru kukurydzy
oraz do samojezdnych sieczkarni polowyc, stoły do rzepaku, ładowacze
czołowe, chwytak do bel, krokodyl, widło-krokodyl, szufla, szuflo-krokodyl.
✓ wyposażenie dodatkowe:
− system GPS; koła bliźniacze, inne zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia.
✓ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia
zdarzenia ubezpieczeniowe polegające na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu
ubezpieczonych
maszyn
rolniczych
lub
sprzętu
rolniczego
wraz
z wyposażeniem dodatkowym, z zachowaniem włączeń́ odpowiedzialności
określonych w § 11 OWU.
W ramach zakresu podstawowego TUZ TUW obejmuje ochroną
ubezpieczeniową: szkody w ogumieniu, szkody powstałe wskutek awarii,
szkody w płodach rolnych, koszty odtworzenia utraconych kluczyków, kart
kodowych albo sterowników powstałych w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego
objętego ochroną ubezpieczenia; ochrona obejmuje również niezbędne koszty
wymiany oraz przekodowania zamków lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?



Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego:

−
−

których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przekracza 20 lat;

−

złożone poza zakładem producenta, generalnego importera lub poza
autoryzowaną stacją obsługi (tzw. składki);

−

zakresie

lub

wykonanych

systemem

typu „quad”.

 W umowie ubezpieczenia zastosowanie ma udział własny w każdej szkodzie w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej niż 500 zł,

 Ponadto wprowadzono udziały własne dla szkód:
−
−
−

powstałych wskutek awarii niezależnie od wysokości limitu odpowiedzialności
w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia i nie mniej niż 4 000 zł;
w szybach w wysokości 5% wartości szkody;
powstałych wskutek kradzieży w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

!

Główne wyłączenia odpowiedzialności - TUZ TUW nie odpowiada m.in. za
szkody:

−
−

−

✓ Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o:

− usługowe wykorzystanie przedmiotu ubezpieczenia,
− koszty wynajmu zastępczego przedmiotu ubezpieczenia – dla przedmiotu

−

ubezpieczenia nie starszego niż 15 lat w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia,
− szkody w szybach (czołowa, boczne i tylna),
− zniesienie amortyzacji dla przedmiotów ubezpieczenia w wieku od 11 do 15
lat,
− gwarantowaną sumę ubezpieczenia dla przedmiotów ubezpieczenia w wieku
nieprzekraczającym 10 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

✓Za

opłatą dodatkowej składki i na wniosek Ubezpieczającego umowa
ubezpieczenia może zostać zawarta:
− ze zwiększonym limitem odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek
awarii,
− z rozszerzeniem o Klauzulę ryzyka awarii, wywołanej z innej przyczyny niż
określona w § 2 pkt 3) OWU,
− ze zwiększonym limitem odpowiedzialności dla szkód w ogumieniu,
określonych w § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt. b) OWU.

wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego; w razie
rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, z
którymi
Ubezpieczony/Ubezpieczający
pozostaje
we
wspólnym
gospodarstwie domowym, użytkowników oraz inne osoby upoważnione do
korzystania z przedmiotu ubezpieczenia;
spowodowane uszkodzeniami lub defektami istniejącymi w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający albo jego reprezentanci
wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć,
niezależnie od faktu, czy TUZ TUW było o nich powiadomione;
powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, stanem
wojennym, zamieszkami społecznymi, strajkami, lokautami, sabotażem,
aktami terroru, działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym;

−
−
−

powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska;

−

w przedmiocie ubezpieczenia przeznaczonym do utylizacji albo sprzedaży na
złom lub w celu uzyskania innych surowców wtórnych;

−

−

✓ Suma Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
− wartości rynkowej – dla przedmiotów ubezpieczenia starszych niż 1 rok;
− wartości fakturowej nowej – dla przedmiotów ubezpieczenia w wieku
do 1 roku.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW,
chyba że strony ustaliły niższe limity odpowiedzialności.
Suma ubezpieczenia oraz limit odpowiedzialności określony jest na jedno i
wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczający może wskazać:
− oddzielną sumę ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, lub
− łączną sumę ubezpieczenia dla kilku przedmiotów ubezpieczenia tego
samego rodzaju.
Limity odpowiedzialności:
− szkody w ogumieniu: 15% sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
jednak nie więcej niż 5 000 zł,
− szkody powstałe wskutek awarii: do 50 000 zł,
− szkody w płodach rolnych: do 400 zł/tona w zależności od rodzaju
transportowanych płodów rolnych: nie więcej niż 5 000 zł;
− koszty odtworzenia utraconych kluczyków, kart kodowych albo sterowników:
do wysokości 10% sumy ubezpieczenia dla danego przedmiotu
ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 zł,
− szkody w szybach (czołowa, boczne i tylna): do wysokości poniesionej
szkody

przerabianych we własnym
gospodarczym (tzw. samy);

−
−
−

w przedmiotach ubezpieczenia, które brały udział w blokadach dróg;
powstałe w przedmiocie ubezpieczenia zatrzymanym, skonfiskowanym,
zajętym lub zarekwirowanym przez odpowiednie władze lub organy państwa;

powstałe podczas kierowania przedmiotem ubezpieczenia w stanie po użyciu
alkoholu, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście
zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
powstałe podczas obsługiwania przedmiotu ubezpieczenia przez osoby
nieposiadające wymaganych prawem uprawnień do kierowania i obsługi
przedmiotu ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
powstałe wskutek użycia przedmiotu ubezpieczenia bez zgody
Ubezpieczonego/Użytkownika, chyba że nie miało to wpływu na zajście
zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
podczas jazd próbnych, prototypowych, testów, rajdów, wyścigów, treningów;
powstałe wskutek przestępstwa przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284
kodeksu karnego, w szczególności sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia,
która miała miejsce w trakcie przywłaszczenia;

−
!

których wartość nie przekracza 200 zł;
powstałe wskutek kradzieży przedmiotu ubezpieczenia, gdy:

−
−

nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji;

−

nie zabezpieczono poza przedmiotem ubezpieczenia dokumentów (dowód
rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli były wydane), kluczyków, kart kodowych
lub sterowników umożliwiających jego otwarcie lub uruchomienie, w taki
sposób, aby uniemożliwić łatwy dostęp do nich innym osobom niż kierowca,
użytkownik lub operator przedmiotu ubezpieczenia;

−

w sytuacji, pozostawienia w przedmiocie ubezpieczenia dokumentów (dowód
rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli były wydane), kluczyków, kart kodowych
lub sterowników umożliwiających jego otwarcie lub uruchomienie;

powstałe wskutek kradzieży, jeżeli nie zachowano minimalnych wymogów
zabezpieczenia, określonych w §10 ust. 3-4 OWU;

Zastosowanie mają także inne wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia lub w klauzulach dodatkowych.

KP_AGROCASCO

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Za zgodą TUZ TUW oraz za opłatą dodatkowej składki zakres terytorialny może zostać rozszerzony o szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na
terenach przygranicznych.
Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu:

− garażowania wskazanym w umowie ubezpieczenia,
− wykorzystywania do prac rolnych – podczas pracy, postoju lub składowania,
− usługowego wykorzystania przedmiotu ubezpieczenia oraz jego przechowywania,

oraz podczas przemieszczania pomiędzy miejscem garażowania a miejscem wykonywania pracy przy użyciu przedmiotu ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy

− opłacenie

składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w umowie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, niż początek ochrony
ubezpieczeniowej,

− podanie do wiadomości TUZ TUW wszystkie znane sobie okoliczności, o które TUZ TUW zapytywał przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę

przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
Obowiązki w czasie trwania umowy

− zgłaszanie zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości,
− zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, a także dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy

i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, jak również zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji
i sposobu użytkowania maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego i urządzeń,

− konserwacji i dbałości o przewody i urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę, parę wodną lub inne ciecze oraz stosowania w terminie odpowiednich środków ochronnych
w celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów i urządzeń narażonych na jego działanie, o ile należało to do obowiązków Ubezpieczającego,

− użytkowania przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi i zgodnie z jego przeznaczeniem,
− utrzymania budynków i pomieszczeń, w których garażowane są przedmioty ubezpieczenia w należytym stanie technicznym,
− przestrzegania minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia, o których mowa w § 10 OWU,
− przestrzegania zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do

którego usunięcia pisemnie zobowiązało go TUZ TUW
(zalecenia); za szczególne zagrożenie uważa się takie, które doprowadziło już do powstania szkody, za którą TUZ TUW już wypłaciło odszkodowanie,

− przestrzegania

zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do którego usunięcia pisemnie zobowiązało go TUZ TUW
(zalecenia); za szczególne zagrożenie uważa się takie, które spowodowało szkody w terminie wcześniejszym,

− umożliwienia przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia czynności niezbędnych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy lustracji miejsca ubezpieczenia zarówno przed zawarciem, jak i
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te są niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody.
Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
− użyć

dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym niezwłocznego powiadomienia straży
pożarnej lub policji jeżeli okoliczności, w jakich doszło do powstania wypadku lub jego rodzaj wymagają obecności lub interwencji tych służb,

− powiadomić TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub uzyskania informacji o powstaniu szkody, z podaniem w zgłoszeniu jej przyczyny,
przedmiotu, zakresu, szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania,

− niezwłocznie,

jednak nie później niż następnego dnia roboczego, powiadomić o każdej szkodzie administratora zarządzającego obiektem, w którym zlokalizowane jest miejsce
garażowania w celu spisania protokołu określającego okoliczności i rozmiar szkody,

− nie zmieniać stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachować uszkodzone mienie i udostępnić je przedstawicielowi TUZ TUW w celu przeprowadzenia oględzin, chyba że podjęto

niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli TUZ TUW nie podjęło
czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia do TUZ TUW,

− zezwolić TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielić w

tym celu pomocy i wiarygodnych wyjaśnień, a także

okazać i przekazać dowody i dokumenty odpowiednie do stanu rzeczy,

− zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
− dostarczyć do TUZ TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie szkody bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądowego w terminie umożliwiającym TUZ TUW

zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania.
Jeżeli zdarzenie w wyniku, którego powstała szkoda, objęta jest zakresem ubezpieczenia również na podstawie umowy zawartej z innym zakładem ubezpieczeń, Ubezpieczający obowiązany
jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania tego zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej wiadomości oraz do zawiadomienia TUZ TUW
o przekazaniu takiej informacji (dostarczenie kopii pisma).
Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu w związku ze szkodą wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne, Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od
uzyskania o tym wiadomości, powiadomić o tym TUZ TUW.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki
Wysokość i termin zapłaty składki określa się w umowie ubezpieczenia. Składka może być rozłożona na raty. Wysokość oraz terminy zapłaty pierwszej i kolejnych rat określa się w umowie
ubezpieczenia. Składka dodatkowa płatna jest jednorazowo.
Terminy płatności:
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej.
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie
pocztowym, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. W odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku
TUZ TUW.
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypadający po dniu, w którym rozpoczyna się oznaczony w umowie ubezpieczenia okres
ubezpieczenia, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Jeżeli TUZ TUW ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, TUZ TUW może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. w braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za
który przypadała niezapłacona składka.
Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się:

− z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem,
− z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia,
− z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia – dotyczy szkody całkowitej.

Umowa ubezpieczenia wygasa:

− z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia na podstawie § 15 OWU,
− z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na podstawie § 16 OWU,
− z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata,
zgodnie z § 14 ust. 3 OWU,

− z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki, o którym mowa w § 14 ust. 4 OWU,
− z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela,
− z dniem określonym w porozumieniu stron,
− z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej.
Jak rozwiązać umowę?

Składając pisemne oświadczenie woli na adres siedziby TUZ TUW lub u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może nastąpić w przypadkach:

− wypowiedzenia

umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia
okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody,

− porozumienia stron o

rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i na bazie tych samych ogólnych
warunków ubezpieczenia,

− odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia

została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o
prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie,
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