Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki
z budżetu państwa
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
z dopłatą do składki z budżetu państwa

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach
ubezpieczenia zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu Państwa obowiązujących od dnia 30 lipca 2021r.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do producenta rolnego w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z
dnia 7 lipca 2005 r.(dalej „ustawa”), w ramach którego można ubezpieczyć zwierzęta gospodarskie i skorzystać z dopłaty do składki 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?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓



✓

Umowa obejmuje wyłącznie zwierzęta gospodarskie
wybrane przez Klienta i wskazane w polisie
ubezpieczeniowej.
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące rodzaje
zwierząt gospodarskich:
•
bydło,
•
konie,
•
owce,
•
kozy,
•
świnie,
•
drób.

✓

Ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
zwierzęta
gospodarskie od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności
w następstwie zdarzeń losowych: huragan, powódź,
deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi,
lawinę, zaistniałych w gospodarstwie rolnym, w miejscu
wskazanym w umowie ubezpieczenia.

✓

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdego gatunku
zwierzęcia gospodarskiego, ustala Ubezpieczający z TUZ
TUW w umowie ubezpieczenia.

✓

Suma ubezpieczenia ustala się na podstawie
obowiązujących cen rynkowych, dokumentacji hodowlanej
lub ewidencji księgowej.

✓

Suma ubezpieczenia 1 sztuki danego gatunku zwierząt nie
może przekroczyć maksymalnej maksymalnych sum
ubezpieczenia określonych przez ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi właściwego do spraw rolnictwa w przepisach
wykonawczych wydanych do Ustawy.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych przez
inne
zdarzenia
losowe
niż
objęte
ochroną
ubezpieczeniową, w tym ochrona nie obejmuje uboju
zwierząt z konieczności z tytułu chorób lub padnięcia
zwierząt z powodu starości.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
!
wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego; w razie
rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się,
chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
!
wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
!
powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w gospodarstwie rolnym, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia
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.
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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 na podstawie § 8 niniejszych OWU
•
z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na podstawie § 9 niniejszych 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
•
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.
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