Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: „BEZPIECZNY ROLNIK”

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 prowadzących gospodarstwo rolne.
Grupy ubezpieczenia: 8 i 9 II działu 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 mienie stanowiące własność

Ubezpieczonego lub mienie znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie
udokumentowanego tytułu prawnego.
 Na wniosek Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte
następujące grupy mienia:
 pomieszczenia, budynki gospodarcze i budowle, które nie podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ,
 maszyny rolnicze i sprzęt rolniczy,
 urządzenia mechaniczne,
 ziemiopłody,
 materiały i zapasy,
 zwierzęta gospodarskie,
 stałe elementy wewnątrz budynku mieszkalnego,
 ruchomości domowe,
 szyby i elementy szklane,
 anteny satelitarne i systemy słoneczne przytwierdzone do ubezpieczonego
budynku (na dachu lub elewacji budynku) innego niż mieszkalny, jak również
stanowiące samodzielną instalację zamontowaną w sposób trwały na gruncie.

 TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w przedmiocie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem ognia i innych zdarzeń
losowych:
 deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego,
 huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwanie się ziemi, powodzi,
 pożaru, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu lądowego, upadku drzewa lub
masztu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zapadania się ziemi,
 zalania, trzęsienia ziemi.
 Na wniosek Ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki TUZ TUW
może rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o:
 ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wewnątrz budynku
mieszkalnego za szkody powstałe wskutek:
 działania wszystkich ryzyk (all risk), z zastrzeżeniem włączeń
odpowiedzialności określonych w § 22 OWU.
 kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
 przepięcia (w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o przepięcia
ochroną ubezpieczeniową objęte są również urządzenia mechaniczne oraz
siłowniki bram) ,
 ubezpieczenie szyb i elementów szklanych za szkody powodujące ubytek
wartości spowodowany ich stłuczeniem (rozbiciem, pęknięciem) z przyczyn
innych niż określone w § 20 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ppkt.a)-b) OWU. W ramach
sumy ubezpieczenia TUZ TUW pokrywa dodatkowe udokumentowane koszty
poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z zaistniałym
zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia związane z: demontażem,
montażem i transportem,
 ubezpieczenie zewnętrznych elementów anten satelitarnych oraz systemów
słonecznych przytwierdzonych do ubezpieczonego budynku (na dachu lub
elewacji budynku) innego niż mieszkalny, jak również stanowiące samodzielną
instalację zamontowaną w sposób trwały na gruncie w zakresie od ognia i
innych zdarzeń losowych, określonych w § 20 ust. 1 OWU lub dewastacji, z
zastrzeżeniem § 22 ust.1 pkt 23 OWU.
Suma Ubezpieczenia
Ubezpieczający deklaruje oddzielne sumy ubezpieczenia:
 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie suma
ubezpieczenia powinna odpowiadać całej wartości zgłoszonego do
ubezpieczenia mienia dla:
 pomieszczeń, budynków gospodarczych i budowli,
 maszyn i sprzętu rolniczego,
 urządzeń mechanicznych,
 ziemiopłodów,
 materiałów i zapasów,
 zwierząt gospodarskich,
 stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego,
 ruchomości domowych,

 w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji określając

wysokość prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może powstać w skutek
jednego wypadku ubezpieczeniowego dla:
 ruchomości domowych,
 stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego.
 w ubezpieczeniu ryzyka przepięcia dla stałych elementów wewnątrz budynku
mieszkalnego, ruchomości domowych oraz urządzeń mechanicznych, gdzie
suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
w przypadku siłowników bram ustala się podlimit odpowiedzialności w
wysokości 2.000 zł
 w ubezpieczeniu elementów szklanych, gdzie suma ubezpieczenia ustalana jest
przez Ubezpieczającego, jednak nie więcej niż do wysokości:
 30 000 zł dla budynków mieszkalnych
 5.000 zł dla budynków gospodarczych

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?










mienia osób trzecich zamieszkujących w budynku mieszkalnym
należącym do Ubezpieczającego i użytkowanym na podstawie
odrębnego tytułu prawnego,
szyb w szklarniach, inspektach, oranżeriach, szkle artystycznym i
częściach składowych stałych elementów lub ruchomości domowych
nie wymienionych w § 18 pkt 30 niniejszych OWU,
szklarni, inspektów, kiosków, namiotów i tuneli foliowych wraz z
uprawami oraz znajdujące się w nich mieniu,
grzybów i grzybni oraz mienia związanego z ich produkcją,
stert słomy i stogów siana po dniu 1 marca roku kalendarzowego,
następnego po zbiorach,
upraw na polach, sadach i w ogrodzie,
drzew i krzewów;
szkód, których wysokość nie przekracza 200,00 zł, (dwieście złotych)
a w odniesieniu do szyb i elementów szklanych o wartości nie
przekraczającej 100,00 zł (sto złotych),

oraz innych wskazanych w OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Główne wyłączenia odpowiedzialności:
TUZ TUW nie odpowiada m.in. za szkody:
! powstałe w mieniu służącym do prowadzenia działalności gospodarczej lub
wykorzystywanym w celach zarobkowych, za wyjątkiem prowadzenia
działalności w zakresie działu specjalnego produkcji rolnej oraz działalności
agroturystycznej;
! w budynkach gospodarczych i budowlach w budowie, przebudowie,
modernizacji oraz w znajdującym się w nich mieniu;
! w stałych elementach oraz ruchomościach domowych przechowywanych w
budynku mieszkalnym nieużytkowanym przez okres dłuższy niż 90 dni;
! powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności prawa budowlanego,
przepisów przeciwpożarowych i porządkowych, niewykonania przez
Ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do
wykonania których Ubezpieczony jest zobowiązany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
! powstałe wskutek systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu
nieszczelności instalacji wodno – kanalizacyjnej i innych urządzeń
rozprowadzających wodę lub parę lub urządzeń odprowadzających wodę z
dachów (rur spustowych i rynien), lub złego stanu dachu, czy niezabezpieczenia
otworów dachowych, balkonów, loggii, tarasów, okien, jeżeli spowodowane
zostały zaniedbaniem przez Ubezpieczającego obowiązku konserwacji tych
urządzeń i instalacji w obrębie ubezpieczonego budynku gospodarczego;
! powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią, tj. na terenach między wałem
przeciwpowodziowym a linią brzegu, a także w strefie wybrzeża morskiego lub
strefie przepływów wezbrań powodziowych, określonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego;
! powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych
elementów wewnątrz budynku mieszkalnego oraz wskutek wydostania się wody
z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i ogrzewczych w wyniku uszkodzenia rur
spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzeniem rur;
! spowodowane przedostaniem się deszczu, gradu, śniegu przez niewłaściwie
zamknięte oraz niedomknięte okna, drzwi zewnętrzne i inne otwory, chyba że
otwory te powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego;
! w ziemiopłodach, materiałach i zapasach, których minął okres przydatności do
użycia lub zepsutych, spleśniałych, zawilgoconych, zbrylonych, itp.,
! w ruchomościach domowych znajdujących się na niezabudowanych balkonach,
loggiach, tarasach lub w ogrodzie;
! jeżeli pomieszczenia, budynki mieszkalne i gospodarcze, w których znajdowało
się ubezpieczone mienie, nie posiadały zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
wymaganych przez TUZ TUW, lub systemy zabezpieczające nie były włączone,
bądź były niesprawne;
! w postaci utraconych zysków oraz poniesionych start wynikających ze
zobowiązań i umów Ubezpieczającego;
! spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym
także niedotrzymaniem terminu wykonania umowy;
! powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz ryzyk
wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 1) ppkt b)-c) oraz § 20 ust. 2 pkt 2)-3) niniejszych
OWU, o ile nie zostały objęte ochrona ubezpieczeniową za opłata dodatkowej
składki.
Pozostałe wyłączenia określone zostały w OWU.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w miejscu ubezpieczenia (tj. na terenie gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczonego).
Ubezpieczenie ziemiopłodów złożonych w balotach oraz zwierząt gospodarskich obejmuje również szkody powstałe na terenie dzierżawionych gruntów.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
Obowiązki na początku umowy

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

 opłacenie składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia albo złagodzenia skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,

 w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: przestrzeganie wymogów zabezpieczenia mienia.
Obowiązki w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem






niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zawiadomić TUZ TUW pod numer telefonu, faxu lub e-mail wskazany w dokumencie ubezpieczenia o wystąpieniu wypadku, a gdyby
zachowanie tego terminu było niemożliwe, w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej zawiadomienie w terminie,
niezwłocznego, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, powiadomić o każdej szkodzie administratora zarządzającego obiektem, w celu spisania protokołu określającego
okoliczności i rozmiar szkody,
zapobiegać, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
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 odpowiedne do stanu rzeczy,

 zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
 powiadomić 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,

 powiadomić 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,. doręczyć TUZ TUW orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego. Orzeczenie w postaci
wyroku Ubezpieczający doręcza wraz z uzasadnieniem,
dostarczyć 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 okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia powodzi rozpoczyna się z upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż
od dnia następnego po opłaceniu składki (karencja). Karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia w TUZ TUW.
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 chwilą zbycia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia za
zgodą TUZ TUW, zgodnie z § 7 OWU,
z dniem określonym w porozumieniu stron,
z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

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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