
 
 

 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz  
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego Agrocasco zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW nr U/91/2021 z dnia 14.07.2021 r. obowiązujących 
od dnia 31.07.2021 r., w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego Agrocasco skierowane do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadająca osobowości prawnej. 
Grupy ubezpieczenia: grupa 3 działu II ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny rolnicze oraz sprzęt rolniczy 
wraz z ich wyposażeniem stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na podstawie udokumentowanego tytułu 
prawnego, wskazane w dokumencie ubezpieczenia, w sposób umożliwiający ich 
jednoznaczną identyfikację. 

 Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze: 

 z napędem własnym: 

 kombajny rolnicze; 

 ciągniki rolnicze; 

 sieczkarnie polowe; 

 opryskiwacze; 

 ładowarki używane w rolnictwie; 

 inne maszyny rolnicze z własnym napędem przyjęte do 
ubezpieczenia;  

 bez napędu własnego: 

 agregaty uprawowe, kultywatory, glebogryzarki ciągnikowe, 
deszczownie; 

 siewniki, sadzarki, rozrzutniki, roztrząsacze; 

 kosiarki, owijarki, snopowiązałki, zgrabiarki, rozdrabniacze polowe; 

 prasy, młocarnie; 

 środki transportowe jak przyczepy, naczepy rolnicze, wózki 
beczkowozy, wozy paszowe; 

 suszarnie mobilne, sortowniki, ładowarki, ładowacze; 

 opryskiwacze, obsypniki, opylacze; 

 przetrząsacze, wialnie; 

 inne maszyny rolnicze bez napędu własnego przyjęte do 
ubezpieczenia;  

 Ubezpieczeniem może być objęty sprzęt rolniczy: 

 hedery do zbioru zbóż, wózki do hederu; 

 przystawki do zbioru kukurydzy oraz do samojezdnych sieczkarni polowych; 

 stoły do rzepaku; 

 ładowacze czołowe; 

 chwytak do bel; 

 krokodyl, widło-krokodyl; 

 szufla, szuflo-krokodyl. 

 Ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe, w tym: 

 system GPS; 

 koła bliźniacze; 

 inne zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia, o ile zostało wymienione w 
umowie ubezpieczenia i uwzględnione w wartości maszyny rolniczej lub 
sprzętu rolniczego. 

 
 
 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn rolniczych lub sprzętu rolniczego: 

 których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przekracza 20 lat; 

 przerabianych we własnym zakresie lub wykonanych systemem gospodarczym 
(tzw. samy); 

 złożone poza zakładem producenta, generalnego importera lub poza 
autoryzowaną stacją obsługi (tzw. składaki); 

 typu „quad". 
 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
TUZ TUW nie odpowiada za szkody: 

! powstałe wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osób 
pozostających z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym we wspólnym 
gospodarstwie domowym; 

! powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, lub Użytkownika przedmiotu ubezpieczenia, chyba że: 

! zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 
słuszności, albo za zapłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia 
została rozszerzona o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
Użytkownika przedmiotu ubezpieczenia na podstawie Klauzuli nr 2 do 
OWU; 

! spowodowane uszkodzeniami lub defektami istniejącymi w chwili zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony, lub ich 
przedstawiciele wiedzieli, lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się 
dowiedzieć, niezależnie od faktu, czy TUZ TUW było o nich powiadomione; 

! w przedmiotach ubezpieczenia, które brały udział w blokadach dróg; 

! powstałe podczas kierowania lub obsługi przedmiotu ubezpieczenia przez osobę 
w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków 
odurzających, lub substancji psychotropowych, albo środków zastępczych  
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 
ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową; 

! powstałe podczas obsługi przedmiotu ubezpieczenia przez osoby 
nieposiadające wymaganych prawem uprawnień do kierowania lub obsługi 
przedmiotu ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 
ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową; 

! powstałe podczas użycia przedmiotu ubezpieczenia bez zgody 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że nie miało to wpływu na zajście 
wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową; 

! powstałe w niezarejestrowanym przedmiocie ubezpieczenia (jeżeli zgodnie  
z prawem podlega rejestracji); 

! powstałe w przedmiocie ubezpieczenia nieposiadającym ważnego badania 
technicznego (jeżeli zgodnie z prawem jest wymagane) w dniu zaistnienia 
szkody, potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego, chyba że nie miało 
to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną 
ubezpieczeniową; 

! powstałe wskutek pogorszenia stanu technicznego spowodowane długotrwałym 
postojem;  

! spowodowane przez insekty lub gryzonie; 

! wyrządzone przez przewożony ładunek, a także zaistniałe wskutek 
niewłaściwego załadowania i rozładowania, z zastrzeżeniem, że zakres ochrony 
obejmuje szkody powstałe podczas transportu, jeśli: 

! przedmiot ubezpieczenia jest zawieszony na środku transportu lub jest 
ciągnięty przez środek transportu, lub 

! przedmiot ubezpieczenia jest transportowany w wózkach lub przyczepach, 
lub naczepach do tego przystosowanych; 

! powstałe podczas użytkowania przedmiotu ubezpieczenia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem i instrukcją obsługi, chyba że nie miało to wpływu na zajście 
wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową; 

! powstałe podczas niestandardowego wykorzystania przedmiotu ubezpieczenia, 
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową; 

! wynikające z wad konstrukcyjnych lub produkcyjnych przedmiotu ubezpieczenia; 

! wynikające z modyfikacji lub wykonania przedmiotu ubezpieczenia; 

! polegające na utracie lub wynikające z użycia niewłaściwego paliwa, płynów lub 
materiałów eksploatacyjnych; 

! polegające na uszkodzeniu napędu własnego (silnika) w wyniku zassania wody; 

! w przedmiocie ubezpieczenia, którego wiek przekroczył 20 lat; 

! podczas jazd próbnych, prototypowych, testów, rajdów, wyścigów, treningów; 

! których wartość nie przekracza 500 zł; 

! w związku z usługowym wykorzystaniem przedmiotu ubezpieczenia, chyba że 
umowa ubezpieczenia została rozszerzona za dodatkową składką; 

! polegające na pokryciu kosztów wynajmu zastępczego przedmiotu 
ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia została rozszerzona za 
dodatkową składką; 

! powstałe w szybach przedmiotu ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia 
została rozszerzona za dodatkową składką; 

! polegające na awarii (przyczyna wewnętrzna), chyba że umowa ubezpieczenia 
została rozszerzona za dodatkową składką o ryzyko awarii (przyczyna 
wewnętrzna) na podstawie Klauzuli nr 1 stanowiącej załącznik do OWU.  

! Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o Klauzule dodatkowe, wskazane 
w Załączniku nr 1, TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Za zgodą TUZ TUW oraz za opłatą dodatkowej składki, zakres terytorialny może zostać rozszerzony o wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

 opłacenia składki lub pierwszej raty składki ubezpieczeniowej, w przypadku gdy termin jej płatności ustalony został po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej  
 

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

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

 przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, 
a także dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, jak również zaleceń 
producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania przedmiotu ubezpieczenia; 

 użytkowania przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi i zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 przestrzegania minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia, o których mowa w OWU; 

 umożliwienia przedstawicielowi TUZ TUW podjęcia czynności niezbędnych do oceny ryzyka, w tym udzielenia pomocy przy lustracji  miejsca ubezpieczenia zarówno przed zawarciem, 
jak i w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli czynności te są niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody. 

 
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 

 do powiadomienia TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub uzyskania informacji o powstaniu szkody, z podaniem w zgłoszeniu jej przyczyny, 
przedmiotu, zakresu, szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania; 

 do niezwłocznego, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, powiadomienia o każdej szkodzie administratora zarządzającego obiektem, w którym zlokalizowane jest miejsce 
postoju przedmiotu ubezpieczenia w celu spisania protokołu określającego okoliczności i rozmiar szkody; 

 niezmieniania stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowania uszkodzonego mienia i udostępnienia go przedstawicielowi TUZ TUW w celu przeprowadzenia oględzin, chyba 
że podjęto niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli TUZ TUW nie 
podjęło czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia do TUZ TUW; 

 zezwolenia TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udzielenia w tym celu pomocy i wiarygodnych wyjaśnień,  
a także okazania i przekazania dowodów i dokumentów odpowiednich do stanu rzeczy; 

 do udzielenia przedstawicielowi TUZ TUW wyjaśnień i pomocy w ustalaniu przyczyn wypadku ubezpieczeniowego, jego rozmiarów i wysokości, w tym przedstawić wszelką dokumentację 
niezbędną do likwidacji szkody, o którą TUZ TUW prosiło w pismach. 

 
  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 
Tryb płatności składki 
Składka płatna jest jednorazowo lub w 2 ratach. 
 
Terminy płatności:  

Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej. 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia. 
W przypadku opłacania składki lub raty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za datę zapłaty składki lub raty składki uznaje się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu 
lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym lub dowodzie wpłaty. 

 
  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia. 
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; 

 z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z OWU; 

 z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zgodnie z 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, 
jeżeli po upływie terminu TUZ TUW wezwało Ubezpieczającego do zapłaty raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności; 

 w przypadku niezapłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie jeżeli po upływie terminu TUZ TUW wezwało Ubezpieczającego do zapłaty raty składki z zagrożeniem,  że 
brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

 z chwilą przejścia prawa własności na nowego właściciela, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW. 
 

  

 

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; 

 jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczania 
bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy. 

 

 

 

 

 

 


