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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie)                              
oraz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dobrowolnych ubezpieczeń dla gospodarstwa rolnego "BEZPIECZNY ROLNIK” 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 będących rolnikami. 
Grupy ubezpieczenia: 13 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Przedmiot ubezpieczenia 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, za 
szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w 
następstwie czynu niedozwolonego (OC delikt) w związku z wykonywaniem 
czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania 
czynności życia prywatnego, w granicach określonych przez prawo. 

✓ W ramach ubezpieczenia OC  w życiu prywatnym ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody nie objęte 
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolnika z 
zastrzeżeniem postanowień OWU. 

✓ Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za opłatą dodatkowej składki
może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną: 

− w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej („OC agroturystyki”);

− w związku z udzielaniem pomocy międzysąsiedzkiej („OC pomocy 
międzysąsiedzkiej”); 

✓ W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej TUZ TUW odpowiada za straty 
rzeczywiste oraz utracone korzyści, jakie osoba trzecia mogłaby osiągnąć, gdyby 
jej szkody nie wyrządzono. 

✓ Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym 
wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego. 

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone 
najemcy, z którym Ubezpieczony jako wynajmujący nieruchomość zawarł pisemną 
umowę najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia lub inną umowę o podobnym 
charakterze nieruchomości wskazanej w umowie ubezpieczenia. 

✓ Suma gwarancyjna 

− Sumę gwarancyjną dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustala 
Ubezpieczający. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności 
TUZ TUW w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń objętych ochroną w 
okresie ubezpieczenia, łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych. 

− Po wypłacie odszkodowania lub świadczeń dodatkowych suma gwarancyjna 
zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego 
wyczerpania. 

✓ Klauzula - Ubezpieczenie OC agroturystyki: 

− Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w niniejszej Klauzuli, 
ograniczona jest do wysokości sumy gwarancyjnej odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym. 

− W przypadku wypłaty odszkodowania z zakresu objętego niniejszą klauzulą, 
zmniejszeniu ulega zarówno suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej w 
życiu prywatnym jak również  podlimit odpowiedzialności określony w
niniejszej Klauzuli. 

✓ Klauzula OC pomocy międzysąsiedzkiej

− Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w niniejszej Klauzuli, 
ograniczona jest do wysokości  sumy gwarancyjnej odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym. 

− W przypadku wypłaty odszkodowania z zakresu objętego niniejszą klauzulą, 
zmniejszeniu ulega zarówno suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej w 
życiu prywatnym jak również  podlimit odpowiedzialności określony w ust. 4 
Klauzuli. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 odpowiedzialności cywilnej osób podlegających obowiązkowi zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, na 
podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych; 

      W przypadku szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego powstałych wskutek 
zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, 
komputerowego, tabletów, fotograficznego, telekomunikacyjnego (telefonach, 
smartphonach) oraz instrumentach muzycznych należących do osób trzecich, 
odszkodowanie z tytułu każdej szkody pomniejszone jest o franszyzę redukcyjną 
w kwocie 500 zł. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w związku z: 

! prowadzeniem działalności gospodarczej lub pełnieniem funkcji w 
organizacjach, zrzeszeniach, partiach politycznych, a także za szkody 
wyrządzone przez rzeczy dostarczone lub wytworzone przez osoby objęte 
ubezpieczeniem, albo w związku z wykonanymi przez te osoby pracami lub 
świadczonymi usługami, 

! posiadaniem, kierowaniem, uruchamianiem, używaniem, obsługą lub 
użytkowaniem pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji, 

! Zakres ubezpieczenia nie obejmuje ponadto odpowiedzialności za szkody: 

! powstałe z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 

! powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem domu jednorodzinnego 
lub mieszkania, budynków niemieszkalnych, ruchomości domowych, stałych 
elementów posesji, zielonych źródeł energii w  innej lokalizacji niż wskazane 
w dokumencie ubezpieczenia miejsce ubezpieczenia, 

! za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia 
odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu 
własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy, 

! związane z wykonywaniem prac społecznych oraz w związku z pełnieniem 
różnego rodzaju funkcji z tego tytułu, 

! wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych 
lub innych środków odurzających ograniczających zdolność rozpoznania 
znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem, chyba że nie miało to 
wpływu na powstanie lub rozmiar szkody, 

! powstałe wskutek zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego lub osoby, za 
którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

! związane z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,

! w mieniu przywłaszczonym w wyniku przestępstwa lub będącym przedmiotem 
odrębnej umowy przechowania, 

! wynikłe z użycia lub przechowywania broni palnej, pneumatycznej, gazowej 
oraz uczestnictwa w polowaniach, 

! powstałe w związku z posiadaniem koni i jazdą konną w ramach działalności 

agroturystycznej; 

! wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie oraz w 
drzewostanie lasów i parków, 

! powstałe w wyniku wycinki drzew dokonywanej przez Ubezpieczonego, osoby 
bliskie lub pomoc domową bez stosownych zezwoleń i uprawnień, 

! polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych,

! wyrządzone wskutek naruszenia dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, 

! powstałe w związku z posiadaniem pustostanów,

! 
Ponadto z odpowiedzialności TUZ TUW wyłączone są szkody: 
w przypadku rozszerzenia ochrony o Klauzulę - Ubezpieczenie OC agroturystyki: 

! wyrządzone przez nieprzetworzone produkty leśne i zwierzynę łowną;.

! wyrządzone przez podmioty, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie usługi;

! powstałe w pojazdach będących w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczonego; 

! powstałe w związku z prowadzeniem jazdy konnej, turystyki konnej ( w tym 
przewożenia osób pojazdami konnymi); 

! powstałe w związku z organizacją imprez dla osób trzecich (turystów) , w której 
liczba uczestników przekracza  liczbę miejsc noclegowych udostępnionych dla 
osób trzecich (turystów) na terenie gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego; 

! spowodowane spożyciem żywności, przy której wytwarzaniu, przetwarzaniu lub 
podawaniu brała udział osoba nieposiadająca aktualnych wymaganych 
przepisami badań lekarskich; 

! w namiotach oraz ich wyposażeniu albo rzeczy w nich pozostawionych. 
w przypadku rozszerzenia ochrony o Klauzulę OC pomocy międzysąsiedzkiej:

! szkody w samym produkcie lub w przedmiocie pracy albo usłudze wykonanej 

przez Ubezpieczonego, 

! szkody lub koszty powstałe w związku z koniecznością usunięcia, demontażu lub 
odsłonięcia wadliwej rzeczy oraz montażu, umocowania lub położenia rzeczy bez 
wad. 

Oraz inne wskazane w OWU. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: „BEZPIECZNY ROLNIK” 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Obowiązki Ubezpieczającego 
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 w formularzu ubezpieczenia albo 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 Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

− zgłaszanie zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości, 

− użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia albo złagodzenia skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów, 

− opłacenie składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
Obowiązki w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem 

− powiadomienie TUZ TUW niezwłocznie o powstałej szkodzie, nie później niż w ciągu 7 dni  od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przez osobę trzecią (poszkodowanego) z roszczeniem
o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu wyrządzenia  szkody osobowej  lub szkody rzeczowej; 

− przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej 
poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych; 

− zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody; 

− powiadomienie TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskania o tym wiadomości, jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu w związku ze szkodą wszczęte zostało 
postępowanie karne; 

− powiadomienie TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisma procesowego wszczynającego postępowanie sądowe w  przypadku, gdy wobec Ubezpieczającego 
wystąpiono na drogę sądową,. doręczenia TUZ TUW orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego. Orzeczenie w postaci 
wyroku Ubezpieczający doręcza wraz z uzasadnieniem; 

− dostarczenie do TUZ TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Tryb płatności składki 
Składka może być rozłożona na raty. Wysokość oraz terminy zapłaty pierwszej i kolejnych rat  określa się w umowie ubezpieczenia.  
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia. 
Terminy płatności:  
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej. 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
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 wskazanej w umowie ubezpieczenia.. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Początek i koniec okresu ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie). 
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy 
ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w poniższym zdaniu. 
Jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, 
nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 

− z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia;

− z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia na podstawie § 5 OWU; 

− z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na podstawie § 6 ust. 2 OWU; 

− z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 6 ust.1 i  3 OWU;

− z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata;

− z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania  do zapłacenia zaległej raty składki, o którym mowa w § 4 ust. 4 OWU;

− z dniem określonym w porozumieniu stron, o którym mowa w  § 8 ust. 2;

− z chwilą wyczerpania się sumy gwarancyjnej; 

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 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. 




