
UUR.201.001 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu Państwa obowiązujących od dnia 30 lipca 2021r., w których znajdują się szczegółowe
informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie, w ramach którego można ubezpieczyć uprawy, o których jest mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i skorzystać z dopłaty do składek ze środków budżetu państwa. 
Grupy ubezpieczenia: 8 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Umowa obejmuje wyłącznie uprawy wybrane przez
Klienta i wskazane w polisie ubezpieczeniowej.

✓ Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące uprawy
rolne należące do producenta rolnego:
• zboża,
• kukurydza,
• rzepak,
• rzepik,
• ziemniaki,
• buraki cukrowe,
• chmiel,
• tytoń,
• warzywa gruntowe,
• owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
• nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz

truskawek,
• rośliny strączkowe.

✓ Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny

✓ Rolnik ma obowiązek ubezpieczyć wyżej wymienione
uprawy rolne od jednego z następujących ryzyk: powodzi,
suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub
przymrozków wiosennych.

✓ Dodatkowo powyższe uprawy można ubezpieczyć
również od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych
przez: deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się
ziemi, piorun.

✓ Sumę ubezpieczenia ustalana jest na podstawie
informacji podanych przez Ubezpieczającego, oddzielnie
dla każdej uprawy uwzględniając m.in.:

• powierzchnię upraw,

• przewidywany plon lub liczbę nasadzeń,

• cenę jednostkową plonu lub nasadzenia.

✓ Dodatkowo przy ustalaniu sumy ubezpieczenia dla
owoców uwzględnia się także udział na plon handlowy w
plonie głównym

✓ Suma ubezpieczenia 1 ha upraw nie może przekroczyć
wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi dot. maksymalnych sum ubezpieczenia dla
upraw na dany rok.

✓ Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość
wypłaconego odszkodowania - zasada wyczerpania sumy
ubezpieczenia

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: 

 upraw i ryzyk innych niż wymienione w dokumencie 
ubezpieczenia, 

 szkód całkowitych w uprawach roślin ozimych, 
uszkodzonych przez skutki złego przezimowania jeśli 
minimalne zagęszczenie roślin żywych po przezimowaniu 
wynosi co najmniej: 

a) dla pszenicy ozimej 120 roślin na 1 m²,
b) dla pszenżyta żyta ozimego 100 roślin na 1

m²,
c) dla jęczmienia ozimego 90 roślin na 1 m²,
d) dla rzepaku wysiewanego metodą tradycyjną

18 roślin na 1 m²,
e) dla rzepaku wysiewanego metodą punktową

14 roślin na 1 m².

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

TUZ TUW nie odpowiada za szkody: 
! mniejsze niż 10%, a dla ryzyka suszy 25% ubytku w plonie

głównym (franszyza integralna) 
! wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

przez Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego
niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności;

! wyrządzone umyślnie  przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

! powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
! powstałe wskutek: trzęsienia ziemi, erozji gleby, działań

wojennych, aktów terroru, zamieszek, rozruchów,
strajków, akcji protestacyjnych lub działania energii
jądrowej, promieniowania radioaktywnego lub innych
skażeń;

! spowodowane powodzią na gruntach położonych
pomiędzy zbiornikiem lub ciekiem wodnym a wałem
ochronnym oraz na terenach zalewowych;

! powstałe w wyniku zalania terenu, które nastąpiło z winy
Ubezpieczonego wskutek wadliwego działania lub
uszkodzenia urządzeń odwadniających, wodociągowych,
zbiorników wodnych lub innych podobnych urządzeń;

! powstałe w wyniku tajenia śniegu na terenach
bezodpływowych lub niezmeliorowanych;

! spowodowane przez choroby lub szkodniki lub zwierzynę
dziką lub domową, nawet wtedy gdy szkody z tytułu ryzyk
objętych ubezpieczeniem obniżyły odporność roślin na ich
działanie;

! powstałe w skutek wadliwie wykonanych zabiegów
agrotechnicznych;

! spowodowane błędami lub zaniedbaniami
agrotechnicznymi doprowadzającymi do braku wschodów
lub braku właściwego rozwoju roślin, prowadzącymi do
nieuzyskania odpowiedniego ilościowo lub jakościowo
plonu;

! powstałe na skutek naturalnego opadania lub osypywania
się  owoców drzew i krzewów owocowych;

! spowodowane samoistnym opadaniem plonu głównego
wskutek braku zapylenia;

! powstałe w uprawach rolnych zastępczych, o ile nie
zostały objęte ochroną ubezpieczeniową;

! w uprawach rolnych, za które TUZ TUW przyznał
odszkodowanie z tytułu powstania szkody całkowitej;

Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa
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! będące następstwem szkód z lat ubiegłych;
! W ryzyku suszy odszkodowanie zostanie pomniejszone o 

20%, 25%, 30% sumy ubezpieczenia w zależności od
wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia
(franszyza redukcyjna).
Odszkodowanie może zostać pomniejszone również w
sytuacji jeśli na działce ubezpieczonych została tylko 
część uprawy danego gatunku a Ubezpieczający nie 
wskazał której konkretnie części uprawy ubezpieczenie
dotyczy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

• podać wszystkie dane, o które TUZ TUW pyta przy zawarciu umowy

• zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie
po otrzymaniu o nich wiadomości oraz poinformować o zmianach tych danych w trakcie trwania umowy.

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

• W razie zdarzenia losowego ubezpieczony ma m.in. obowiązek użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb, jeżeli okoliczności,
w jakich doszło do powstania szkody lub jego rodzaj wymagają obecności lub interwencji tych służb

• niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni powiadomić o zdarzeniu i udzielić niezbędnych wyjaśnień oraz użyć dostępnych środków w
celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia by zapobiec zwiększeniu się szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka może być rozłożona na raty 
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia 
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) 
Ubezpieczenie objęte jest dopłatami do składki z budżetu Państwa. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Początek i koniec okres 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

• z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

• z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym  lub 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

• w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nowego nabywcy gospodarstwa rolnego -  z  upływem 30 dni następujących
po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie;

• 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

• 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

• 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.




