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KLAUZULA 

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH OD OGNIA 

 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą Klauzulą, zwanej dalej Klauzulą 

postanowień „Ogólnych warunków ubezpieczenia 

upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu 

Państwa” zatwierdzonych  uchwałą Zarządu                

nr U/ 130/2019 z dnia 14.11.2019r. zwanych dalej 

,,OWU”, za opłatą dodatkowej składki zakres 

ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o  ryzyko 

ognia. 

2. Przez ryzyko ognia rozumie się szkody powstałe          

w wyniku działania ognia, który przedostał się poza 

palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się            

o własnej sile lub działalności człowieka. 

3. Przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać objęte 

uprawy: 

1) zbóż, 

2) rzepaku, 

3) tytoniu, 

4) chmielu, 

wskazane w umowie ubezpieczenia. 

4. TUZ TUW ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową 

za szkody w uprawach rolnych będące następstwem 

działania ryzyka ognia, w miejscu (na polu) 

wskazanym w umowie ubezpieczenia.  

5. Podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia za ryzyko 

ognia stanowią: 

1) powierzchnia wszystkich pól, na których uprawa 

rolna została zgłoszona do ubezpieczenia; 

2) plon obliczony na podstawie danych 

gospodarstwa lub ustalony na podstawie średniej 

dla miejscowości, gminy lub województwa albo 

określony w umowie kontraktacji, 

3)  jednostkowa cena rynkowa plonu albo cena 

brutto wynikająca z umowy kontraktacji. 

6. Okres odpowiedzialności z tytułu ryzyka ognia 

rozpoczyna się: 

1)  w plonach tytoniu i chmielu – od chwili 

rozpoczęcia technologicznego procesu 

suszenia tych plonów, 

2)  w plonach zbóż, kukurydzy na ziarno i roślin 

oleistych – od okresu dojrzałości. 

7. Okres odpowiedzialności za szkody z tytułu ryzyka 

ognia kończy się z chwilą zbioru a w plonach tytoniu  

i chmielu – z chwilą zakończenia technologicznego 

procesu suszenia plonów albo rozwiązania umowy 

ubezpieczenia.  

8. Wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu 

udzielonej przez ubezpieczyciela ochrony 

ubezpieczeniowej obliczana jest w oparciu o zapisy        

§ 13 oraz §14 ust.1 OWU. 

9. Szkodę powstałą w następstwie ryzyka ognia stanowi 

zniszczenie roślin. 

10. Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez ryzyko 

ognia obejmuje ilościowe ubytki plonów. 

11. W umowie ubezpieczenia ma zastosowanie franszyza 

integralna w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,              

o której mowa w § 23 ust. 3 pkt 1) OWU oraz udział 

własny w szkodzie w wysokości 10% sumy 

ubezpieczenia opisany w § 23 ust. 4 OWU. 

12. W sprawach nieuregulowanych                                           

w niniejszych Klauzuli zastosowanie mają 

odpowiednie postanowienia OWU. 

13. Niniejsza Klauzula  została  zatwierdzona Uchwałą 

Zarządu TUZ TUW Nr U/130/2019r. dnia 

14.11.2019r. i ma zastosowanie do umów 

ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2020r. 

 


