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Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego 
AGROCASCO zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DZ. U. 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.).

Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
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odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartość wykupu 
ubezpieczenia

§ 2 - § 4; § 6; § 8; § 11; § 13 - § 15; § 17; § 25 - § 28 
Klauzula nr 1: ust. 2-5; ust. 9 
Klauzula Nr 2: ust. 3 – 5; ust. 8; ust. 9
Klauzula Nr 3: ust.1 

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające do 
odmowy wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub ich 
obniżenia
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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego AGROCASCO, 

zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawieranych pomiędzy TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych 

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02 – 672 Warszawa, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000171062, zwane dalej „TUZ TUW”, a Ubezpieczającym.

2. OWU znajdują zastosowanie również do umów ubezpieczenia zawieranych 

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

3. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek – na 

rachunek Ubezpieczonego, w takim przypadku postanowienia OWU 

odnoszące się do Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do 

Ubezpieczonego. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki.

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy 

rachunek, Ubezpieczający zobowiązuje się do doręczenia Ubezpieczonemu 

OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony może żądać, 

aby TUZ TUW udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy 

oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.

5. Jeśli przedmiotem umowy ubezpieczenia jest mienie, które na postawie 

umowy leasingu, dzierżawy, najmu lub innej podobnej umowy, jest 

w sposób ciągły wykorzystywane przez Użytkownika to:  

1) jakiekolwiek postanowienia OWU dotyczące obowiązków 

Ubezpieczonego i skutków ich uchybienia stosuje się odpowiednio do 

Użytkownika;

2) jakiekolwiek postanowienia OWU dotyczące wyłączeń lub 

ograniczeń odpowiedzialności TUZ TUW spowodowane działaniami 

lub zaniechaniami Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio do 

Użytkownika.

Jeśli w OWU jest mowa o wyłączeniach odpowiedzialności dotyczących 

działań lub zaniechań osób bliskich Ubezpieczonego, należy przez to 

rozumieć również działania i zaniechania osób bliskich Użytkownika. 

W takiej sytuacji postanowienia pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

6. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być 

wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych 

w OWU, możliwe są także zmiany zawartej już umowy ubezpieczenia, 

pod warunkiem sporządzenia ich na piśmie pod rygorem nieważności 

i dołączenia pełnej treści postanowień odmiennych do umowy 

ubezpieczenia. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową 

ubezpieczenia składane są przez strony tej umowy, mogą być dokonywane 

na piśmie albo drogą elektroniczną, jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony 

lub Uprawniony wyraził na to zgodę.

7. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia mają 

zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: 

Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Definicje ogólne

§ 2

Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:

1) akt terroru - nielegalne działanie lub akcja organizowana z pobudek 

ideologicznych, politycznych, religijnych lub społecznych, indywidualna 

lub grupowa, prowadzona przez osoby działające samodzielnie lub na 

rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowana 

przeciwko osobom, obiektom, lub społeczeństwu, mająca na celu 

wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie 

ludności, lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy 

bądź groźby użycia przemocy;

2) amortyzacja – roczny wskaźnik zużycia przedmiotu ubezpieczenia 

określany procentowo w zależności od okresu eksploatacji 

(liczony od daty produkcji przedmiotu ubezpieczenia), który jest 

uwzględniany w procesie likwidacji szkody, zgodnie z poniższą Tabelą: 

Wiek przedmiotu 
ubezpieczenia

Stopień amortyzacji

do 10 lat 0%

11 - 15 lat 7% rocznie, tj. 7%-35%

16 - 20 lat 65%
3) awaria – awaria (ciało obce z zewnątrz) oraz awaria (przyczyna 

wewnętrzna);

4) awaria (ciało obce z zewnątrz) – stan niesprawności przedmiotu 

ubezpieczenia powstały nagle lub jego wadliwe funkcjonowanie 

wskutek przedostania się do przedmiotu ubezpieczenia ciała obcego 

o rozmiarach nieprzewidzianych w jego konstrukcji, powodujący jego 

niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie;

5) awaria (przyczyna wewnętrzna) – stan niesprawności przedmiotu 

ubezpieczenia lub jego wadliwe funkcjonowanie spowodowane 

przyczyną wewnętrzną przedmiotu ubezpieczenia, powodujący jego 

niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie;

6) bieżąca konserwacja – wykonywanie czynności niezbędnych do 

utrzymania przedmiotu ubezpieczenia lub jego części w odpowiednim 

stanie technicznym, aby nie ulegały pogorszeniu z powodu eksploatacji;

7) dokument maszyny rolniczej – dowód rejestracyjny, pozwolenie 

czasowe, karta pojazdu (o ile były wydane), umowa sprzedaży, 

faktura zakupu, dokument potwierdzający sprowadzenie przedmiotu 

ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny 

dokument potwierdzający posiadanie przedmiotu ubezpieczenia;

8) dokument ubezpieczenia – polisa albo inny dokument potwierdzający 

zawarcie umowy ubezpieczenia;

9) działalność rolnicza – działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie 

upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, rybactwa śródlądowego, a także usług związanych 

z agroturystyką polegającą w szczególności na wynajmowaniu pokoi, 

sprzedaży posiłków domowych;

10) gospodarstwo rolne – obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami 

oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, 

przekraczających łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on 

w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar 

takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli 

jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;

11) gwarantowana suma ubezpieczenia maszyny rolniczej/sprzętu 

rolniczego – określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia 

odpowiadająca wartości przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia, będąca podstawą do ustalenia wysokości 

odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież przedmiotu 

ubezpieczenia, polegająca na utrzymaniu jego wartości z dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania tej umowy i będąca 

podstawą do wyliczenia odszkodowania;

12) Klient – (definicja ma zastosowanie wyłącznie w zakresie składania 

skarg i reklamacji uregulowanych w § 29 OWU): 

a) osoba prawna;

b) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną;

c) osoba fizyczna; 
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będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, uposażonym lub 

Uprawnionym z umowy ubezpieczenia;

13) kluczyki, karty kodowe, sterowniki – przedmioty służące do 

otworzenia lub uruchomienia przedmiotu ubezpieczenia albo 

odblokowania jego zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;

14) kradzież – działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim 

Kodeksie karnym, w art. 278 (kradzież rzeczy ruchomej), art. 279 

(kradzież z włamaniem) lub art. 280 (rozbój), które doprowadziło 

do zaboru przedmiotu ubezpieczenia lub jego części; pojęcie to nie 

obejmuje przywłaszczenia (art. 284);

15) maszyna rolnicza – maszyna wraz z wyposażeniem podstawowym 

wykorzystywana w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

prowadzoną działalnością rolniczą lub produkcyjną w sektorze rolnym, 

w tym maszyny wykorzystywane do prac leśnych, ogrodniczych, albo 

komunalnych; za maszynę rolniczą uważa się także maszynę zawieszoną 

lub ciągniętą przez ciągnik rolniczy, o ile jest wykorzystywana 

do powyższej działalności, a ciągnik rolniczy służy jako jej środek 

transportu lub źródło napędu mechanizmu tej maszyny;

16) niestandardowe wykorzystanie przedmiotu – wykorzystanie 

przedmiotu ubezpieczenia do:

a) nauki jazdy, konkursów, jazd próbnych, testowych;

b) robót (prac) budowlanych poza działalnością rolniczą;

c) robót (prac) budowlanych poza terenem gospodarstwa rolnego;

d) jazd wyścigowych, treningów;

17) nadubezpieczenie – sytuacja, gdy ustalona w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia 

(w tym gwarantowana suma ubezpieczenia) jest wyższa od wartości 

przedmiotu ubezpieczenia, ustalanej zgodnie z § 11 ust. 5 OWU;

18) niedoubezpieczenie – sytuacja, gdy ustalona w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia (w tym 

gwarantowana suma ubezpieczenia) jest niższa o co najmniej 20% od 

wartości przedmiotu ubezpieczenia, ustalanej, zgodnie z § 11 ust. 5 

OWU;

19) płody rolne – naturalne biologicznie produkty przyrody ożywionej 

mające swe źródło witalne w glebie, uzyskane z upraw rolnych lub 

ogrodniczych;

20) ogumienie – opony, dętki, gumowe gąsienice;

21) osoba bliska - małżonek, konkubent, dzieci, pasierbowie, dzieci 

przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, rodzice, ojczym, 

macocha, teściowie, przysposabiający, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, 

zięciowie, synowe;

22) reklamacja – wystąpienie skierowane do TUZ TUW przez Klienta, 

w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych 

przez TUZ TUW;

23) skarga – wystąpienie skierowane przez Klienta, z wyłączeniem spraw 

objętych zakresem podmiotowym i przedmiotowym zarezerwowanym 

dla reklamacji, dotyczące zaniedbań uchybień, czy też nienależytego 

wykonania obowiązków przez jednostki organizacyjne TUZ TUW, 

pracowników TUZ TUW lub agentów ubezpieczeniowych, z którymi 

współpracuje TUZ TUW;

24) sprzęt rolniczy – narzędzia lub urządzenia wraz z wyposażeniem 

podstawowym, które są montowane, zawieszane, lub połączone 

z maszyną rolniczą inną niż ciągnik rolniczy, z możliwością ich 

odłączenia i bez których maszyna rolnicza nie może wykonywać 

funkcji, do której jest przeznaczona;

25) szkoda – częściowa lub całkowita polegająca na zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio 

w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

26) szkoda całkowita – zniszczenie lub uszkodzenie w okresie 

odpowiedzialności TUZ TUW objętego ochroną ubezpieczeniową 

przedmiotu ubezpieczenia, w takim stopniu, że koszt naprawy 

przekracza 70% wartości maszyny rolniczej/sprzętu rolniczego w dniu 

zajścia wypadku ubezpieczeniowego albo z przyczyn technicznych 

wykonanie naprawy nie jest możliwe; za szkodę całkowitą rozumie się 

również utratę przedmiotu ubezpieczenia w wyniku kradzieży;

27) szkoda częściowa – szkoda niestanowiąca szkody całkowitej;

28) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do 

opłacenia składki;

29) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która 

jest właścicielem lub Użytkownikiem przedmiotu ubezpieczenia i na 

rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;

30) udział własny – określony procentowo lub kwotowo w umowie 

ubezpieczenia lub OWU udział odnoszący się do wysokości 

odszkodowania, który jest pokrywany przez Ubezpieczonego;

31) Uprawniony – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną uprawniona do odbioru odszkodowania, na mocy postanowień 

zawartej umowy ubezpieczenia, OWU lub przepisów prawa. 

32) usługowe wykorzystanie przedmiotu ubezpieczenia 

– wykorzystywanie przedmiotu ubezpieczenia na rzecz innych 

osób niż Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Użytkownik, które może 

mieć charakter odpłatny lub bezpłatny; przedmiot ubezpieczenia 

wykorzystywany do tych celów może być kierowany lub obsługiwany 

przez inne osoby niż Ubezpieczający, Ubezpieczony, Użytkownik;

33) Użytkownik – podmiot, niebędący właścicielem przedmiotu 

ubezpieczenia, a który jest posiadaczem zależnym przedmiotu 

ubezpieczenia, korzystającym z niego na podstawie umowy leasingu, 

najmu długoterminowego, dzierżawy lub innej podobnej umowy;

34) wartość przedmiotu ubezpieczenia – wartość fakturowa nowa lub 

wartość rynkowa przedmiotu ubezpieczenia;

35) wartość fakturowa nowa – wartość przedmiotu ubezpieczenia 

wynikająca z faktury zakupu; wartość fakturową stosuje się dla 

przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczanych w okresie 6 miesięcy od 

dnia wystawienia faktury VAT w związku z nabyciem fabrycznie nowej 

maszyny rolniczej, sprzętu rolniczego, wyposażenia;

36) wartość rynkowa – wartość nowa przedmiotu ubezpieczenia 

z uwzględnieniem jego marki, modelu, przebiegu, mocy, roku 

produkcji, rodzaju, typu, pomniejszona o zużycie techniczne; 

37) wiek przedmiotu ubezpieczenia – różnica pomiędzy rokiem, 

w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, a rokiem produkcji 

przedmiotu ubezpieczenia. Wiek przedmiotu ubezpieczenia ustalony 

przy zawarciu umowy ubezpieczenia ma zastosowanie do końca 

obowiązywania okresu ubezpieczenia i obowiązuje przy ustalaniu 

wysokości odszkodowania;

38) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu 

z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, cieczy lub pary, 

wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do 

naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem 

uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników 

uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, 

pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa 

się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu 

próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
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39) wyposażenie – wyposażenie podstawowe lub dodatkowe;

40) wyposażenie podstawowe – urządzenia lub elementy standardowo 

montowane w  przedmiocie ubezpieczenia przez producenta 

lub generalnego importera w sposób trwały, umożliwiające jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

41) wyposażenie dodatkowe – urządzenia lub elementy montowane do 

maszyny rolniczej, mogące zostać odłączone i które polepszają lub 

usprawniają działanie maszyny rolniczej lub sprzętu rolniczego; 

42) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, 

niezależne od woli Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Użytkownika, 

które wystąpiło w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego została 

wyrządzona szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową TUZ TUW.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3

1. 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.

2. Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze:

1) z napędem własnym:

a) kombajny rolnicze;

b) ciągniki rolnicze;

c) sieczkarnie polowe;

d) opryskiwacze;

e) ładowarki używane w rolnictwie;

f ) inne maszyny rolnicze z własnym napędem przyjęte do 

ubezpieczenia; 

2) bez napędu własnego:

a) agregaty uprawowe, kultywatory, glebogryzarki ciągnikowe, 

deszczownie;

b) siewniki, sadzarki, rozrzutniki, roztrząsacze;

c) kosiarki, owijarki, snopowiązałki, zgrabiarki, rozdrabniacze polowe;

d) prasy, młocarnie;

e) środki transportowe jak przyczepy, naczepy rolnicze, wózki 

beczkowozy, wozy paszowe;

f ) suszarnie mobilne, sortowniki, ładowarki, ładowacze;

g) opryskiwacze, obsypniki, opylacze;

h) przetrząsacze, wialnie;

i) inne maszyny rolnicze bez napędu własnego przyjęte do 

ubezpieczenia; 

3. Ubezpieczeniem może być objęty sprzęt rolniczy:

1) hedery do zbioru zbóż, wózki do hederu;

2) przystawki do zbioru kukurydzy oraz do samojezdnych sieczkarni 

polowych;

3) stoły do rzepaku;

4) ładowacze czołowe;

5) chwytak do bel;

6) krokodyl, widło-krokodyl;

7) szufla, szuflo-krokodyl.

4. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe, w tym:

1) system GPS;

2) koła bliźniacze;

3) inne zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia, o ile zostało wymienione 

w umowie ubezpieczenia i uwzględnione w wartości maszyny rolniczej 

lub sprzętu rolniczego.

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn rolniczych lub sprzętu 

rolniczego:

1) których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przekracza 20 lat;

2) przerabianych we własnym zakresie lub wykonanych systemem 

gospodarczym (tzw. samy);

3) złożone poza zakładem producenta, generalnego importera lub poza 

autoryzowaną stacją obsługi (tzw. składaki);

4) typu „quad”.

Zakres terytorialny ubezpieczenia

§ 4

1. Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zgodą TUZ TUW oraz za opłatą dodatkowej składki, zakres terytorialny 

może zostać rozszerzony o wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ubezpieczenia

§ 5

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku, chyba że strony 

umówiły się inaczej. 

2. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.

Zakres  ubezpieczenia

§ 6

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność TUZ TUW za szkody 

polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego 

mienia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 

wyłączeń odpowiedzialności określonych w OWU.

2. TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

1) szkody w ogumieniu, przy czym:

a) jeśli powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem 

pozostałych elementów przedmiotu ubezpieczenia, szkody takie 

obejmowane są do wysokości poniesionej szkody w ogumieniu, 

jednak nie więcej niż do określonej w umowie ubezpieczenia 

wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia;

b) jeśli uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo tylko ogumienie 

bez równoczesnego uszkodzenia pozostałych elementów 

przedmiotu ubezpieczenia, odpowiedzialność ogranicza się do 

limitu odpowiedzialności w wysokości 15% sumy ubezpieczenia 

przedmiotu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 000 zł; 

za dodatkową składką istnieje możliwość zwiększenia limitu 

odpowiedzialności do wysokości 10 000 zł, jednakże nie więcej 

niż do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy 

ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia;

c) odszkodowanie dla zdarzeń ubezpieczeniowych określonych 

w lit. a) – b) wypłacane jest wyłącznie za ten element ogumienia, 

który uległ uszkodzeniu i nie obejmuje ewentualnej konieczności 

wymiany pozostałych, nieuszkodzonych elementów ogumienia, 

nawet jeśli konieczność takiej wymiany wynika z przepisów prawa 

bądź z przyczyn technicznych;

2) szkody polegające na awarii (ciało obce z zewnątrz) określonej w § 2 pkt. 

4 OWU – odpowiedzialność ograniczona jest do limitu w wysokości do 

50 000 zł, jednak nie więcej niż do określonej w umowie ubezpieczenia 

wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia; 

za dodatkową składką istnieje możliwość zwiększenia limitu 

odpowiedzialności zgodnie z poniższymi wariantami:

a) wariant I – odpowiedzialność do wysokości 100 000 zł na 

jeden i wszystkie przedmioty ubezpieczenia, jednak nie więcej 

niż do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy 

ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia; 
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b) wariant II – odpowiedzialność do wysokości 300 000 zł na 

jeden i wszystkie przedmioty ubezpieczenia, jednak nie więcej 

niż do określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy 

ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia; 

3) szkody w płodach rolnych – polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

ich podczas transportu ubezpieczonym przedmiotem ubezpieczenia, 

pod warunkiem jednoczesnej szkody w ubezpieczonej maszynie 

rolniczej – odpowiedzialność ogranicza się do limitu odpowiedzialności 

w wysokości do 400 zł/tona w zależności od rodzaju transportowanych 

płodów rolnych, nie więcej niż 5 000 zł, jednak nie więcej niż do 

określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy ubezpieczenia 

danego przedmiotu ubezpieczenia;

4) koszty odtworzenia utraconych kluczyków, kart kodowych albo 

sterowników powstałych w wyniku wypadku ubezpieczeniowego 

objętego ochroną ubezpieczeniową; ochrona obejmuje również 

niezbędne koszty wymiany oraz przekodowania zamków lub 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – odpowiedzialność ogranicza 

się do limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 zł.

3. Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zapłatą dodatkowej składki umowa 

ubezpieczenia może zostać rozszerzona o:

1) ochronę w zakresie usługowego wykorzystania przedmiotu 

ubezpieczenia, zdefiniowanego w § 2 pkt. 32 OWU;

2) ochronę w zakresie pokrycia kosztu wynajmu zastępczego przedmiotu 

ubezpieczenia, dla przedmiotu ubezpieczenia nie starszego niż 

15 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, pod następującymi 

warunkami:

a) wystąpienia szkody objętej odpowiedzialnością TUZ TUW na 

podstawie OWU lub klauzul dodatkowych;

b) okres unieruchomienia przedmiotu ubezpieczenia jest nie krótszy 

niż 3 dni;

c) braku możliwości prowadzenia prac rolnych, do których przedmiot 

ubezpieczenia był przeznaczony;

d) konieczności wykorzystania zastępczego przedmiotu 

ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego;

e) początek okresu wynajmu może rozpocząć się od 4 dnia do 

maksymalnie 30 dnia od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

f ) maksymalny okres wynajmu nie może być dłuższy niż 7 dni;

g) koszty wynajmu zastępczego przedmiotu ubezpieczenia ustala 

się na podstawie cen usług obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ustalenia wysokości 

odszkodowania;

h) zwrot poniesionych kosztów wynajmu następuje na podstawie 

imiennych rachunków lub faktur VAT i dowodów zapłaty i nie 

dotyczy usługowego wykorzystania przedmiotu ubezpieczenia, 

pomimo rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej;

i) limit odpowiedzialności ograniczony jest do wysokości 10% 

sumy ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia, nie 

więcej niż 5 000 zł, jednak nie więcej niż do określonej w umowie 

ubezpieczenia wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 

ubezpieczenia;

3) ochronę dla szkód powstałych w szybach (czołowa, boczne i tylna), 

w ramach której TUZ TUW odpowiada do wysokości poniesionej 

szkody, jednak nie więcej niż do określonej w umowie ubezpieczenia 

wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia;

4) ochronę dla szkód powstałych wskutek awarii (przyczyna wewnętrzna) 

– zdefiniowanej w § 2 pkt. 5 OWU na podstawie Klauzuli nr 1 do OWU;

5) ochronę dla szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa 

Obsługujących przedmiot ubezpieczenia na podstawie Klauzuli nr 2 

do OWU;

6) zniesienie roszczeń regresowych w stosunku do Użytkowników 

przedmiotu ubezpieczenia na podstawie Klauzuli nr 3 do OWU;

7) zniesienie amortyzacji dla przedmiotów ubezpieczenia w wieku od 11 

do 15 lat, związanych ze zużyciem części przedmiotu ubezpieczenia, 

w tym materiałów lakierniczych, w przypadku wystąpienia szkody 

objętej ochroną ubezpieczeniową;

8) gwarantowaną sumę ubezpieczenia dla przedmiotów ubezpieczenia 

w wieku nieprzekraczającym 10 lat w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia (GSU).

Umowa ubezpieczenia

§ 7

1. W granicach sumy ubezpieczenia TUZ TUW zwraca udokumentowane 

i uzasadnione okolicznościami wypadku ubezpieczeniowego koszty:

1) parkowania uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu 

ubezpieczenia do czasu dokonania oględzin przez TUZ TUW;

2) holowania lub transportu uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu 

ubezpieczenia do najbliższego serwisu naprawczego, albo siedziby 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, albo do innego miejsca 

wskazanego przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego – 

decyzję o wyborze miejsca holowania lub transportu podejmuje 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony; łączny limit odpowiedzialności na 

pokrycie kosztów, o których mowa w pkt 1 – 2, wynosi 15 000 zł;

3) wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych Ubezpieczającemu 

lub Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia powstałej 

szkody w przedmiocie ubezpieczenia i zabezpieczenia bezpośrednio 

zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, jeżeli środki te 

były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

2. TUZ TUW zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów, 

w tym rachunków i kosztorysów potwierdzających poniesienie kosztów, 

określonych w ust. 1.

Udział własny

§ 8

1. O ile nie umówiono się inaczej, TUZ TUW wprowadza udział własny 

w każdej szkodzie w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 

500 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Niezależnie od udziału własnego, o którym mowa w ust. 1 oraz o ile nie 

umówiono się inaczej, zastosowanie mają następujące udziały własne:

1) dla szkód polegających na awarii (ciało obce z zewnątrz) – wprowadza 

się dodatkowy udział własny w wysokości 10% odszkodowania i nie 

mniej niż 4 000 zł;

2) dla szkód powstałych w szybach – wprowadza się dodatkowy udział 

własny w wysokości 5% wartości odszkodowania;

3) dla szkód powstałych wskutek kradzieży – wprowadza się dodatkowy 

udział własny w wysokości 10% wartości odszkodowania, który stosuje 

się z uwzględnieniem zasad określonych w § 9 ust. 4 – 5 OWU.

3. W przypadku, gdy do obliczenia wartości odszkodowania ma zastosowanie 

więcej niż jeden udział własny, oblicza się go metodą iloczynową.

Minimalne wymogi zabezpieczenia

§ 9

1. Przedmiot ubezpieczenia każdorazowo musi być zabezpieczony przed 

kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji.

2. Kluczyki, sterowniki, karty kodowe umożliwiające otwarcie lub 

uruchomienie przedmiotu ubezpieczenia i dokumenty takie jak dowód 

rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli dokumenty te były wydane do przedmiotu 

ubezpieczenia) należy zabezpieczyć poza przedmiotem ubezpieczenia, 
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w taki sposób, aby uniemożliwić łatwy dostęp do nich osobom innym niż 

kierowca, operator, użytkownik przedmiotu ubezpieczenia, w przypadku 

jeżeli nikt nie przebywa w przedmiocie ubezpieczenia. Ponadto budynki 

i pomieszczenia, w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia powinny 

być w należytym stanie technicznym.

3. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 

któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 – 2 powyżej, TUZ 

TUW może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części w takim 

zakresie, w jakim niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na 

powstanie szkody lub jej rozmiar.

4. Przedmiot ubezpieczenia niewykorzystywany do prac powinien być 

zabezpieczony w sposób chroniący go przed dostępem osób trzecich 

i przechowywany w miejscu spełniającym poniższe wymogi:

1) w pomieszczeniu, do którego drzwi prowadzące powinny być 

w dobrym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone 

i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe 

bez użycia siły i narzędzi; drzwi powinny być zaopatrzone w co 

najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę wielozapadkową. 

Przy drzwiach dwuskrzydłowych (zawieszonych na zawiasach 

lub rozsuwanych na prowadnicach) jedno skrzydło powinno być 

unieruchomione zasuwami od góry i od dołu;

2) klucze do pomieszczenia powinny być przechowywane w sposób 

chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieupoważnionym; w przypadku zgubienia kluczy albo ich 

kradzieży (także zapasowych), Ubezpieczony po otrzymaniu o tym 

wiadomości, obowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamknięcia;

3) za miejsce przechowywania należycie zabezpieczone uważa się 

również place składowe i podwórza ogrodzone w całości, będące 

miejscem postoju przedmiotu ubezpieczenia, gdzie wszystkie bramy 

zamykane są co najmniej na kłódkę wielozapadkową.

5. W przypadku niespełnienia wymogów zabezpieczenia przedmiotu 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastosowanie znajdzie 

udział własny w wysokości 10% odszkodowania, o którym mowa § 8 ust. 2 

pkt. 3 OWU; za opłatą składki udział własny może być zniesiony.

6. Udział własny, o którym mowa w ust. 5 powyżej nie będzie miał zastosowania 

w przypadku ubezpieczenia maszyn rolniczych z napędem własnym, 

wyposażonych w przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, 

trwale zamontowane w procesie produkcji maszyny rolniczej lub 

zamontowane poza procesem produkcji przez podmiot profesjonalnie 

trudniący się montażem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

7. Za zabezpieczenie przeciwkradzieżowe uznawane są homologowane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, urządzenia takie jak: 

autoalarm, mechaniczna blokada skrzyni biegów, immobiliser, jak również 

urządzenie z funkcją antynapadową lub antyporwaniową. 

8. Jeśli nie zostały dopełnione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 

obowiązki określone w ust. 6 powyżej, TUZ TUW może odmówić przyjęcia 

odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek kradzieży, chyba że:

1) niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na kradzież 

przedmiotu ubezpieczenia lub jego odzyskanie przez organy ścigania, 

lub

2) szkoda powstała wskutek rozboju.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 10

1. TUZ TUW nie odpowiada za szkody:

1) powstałe wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 

lub osób pozostających z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym we 

wspólnym gospodarstwie domowym;

2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, lub Użytkownika przedmiotu ubezpieczenia, chyba 

że:

a) zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 

względom słuszności, albo

b) za zapłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia została 

rozszerzona o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 

Użytkownika przedmiotu ubezpieczenia na podstawie Klauzuli nr 

2 do OWU;

3) 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;

4) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, 

stanem wojennym, zamieszkami społecznymi, strajkami, lokautami, 

sabotażem, aktami terroru, działaniem energii jądrowej lub skażeniem 

radioaktywnym;

5) powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska;

6) w przedmiotach ubezpieczenia, które brały udział w blokadach dróg;

7) powstałe w przedmiocie ubezpieczenia zatrzymanym, 

skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym przez odpowiednie 

władze lub organy państwa;

8) w przedmiocie ubezpieczenia przeznaczonym do utylizacji albo 

sprzedaży na złom lub w celu uzyskania innych surowców wtórnych;

9) 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;

10) 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;

11) powstałe podczas użycia przedmiotu ubezpieczenia bez zgody 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że nie miało to wpływu 

na zajście wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną 

ubezpieczeniową;

12) powstałe w niezarejestrowanym przedmiocie ubezpieczenia (jeżeli 

zgodnie z prawem podlega rejestracji);

13) 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;

14) podczas użytkowania przedmiotu ubezpieczenia jako narzędzia 

przestępstwa, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 

ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową;

15) w materiałach eksploatacyjnych, materiałach pędnych lub smarnych, 

lub związane z koniecznością wymiany, lub uzupełnienia tych 

materiałów;

16) polegające na naturalnym zużyciu przedmiotu ubezpieczenia (jego 

części) w wyniku zużycia eksploatacyjnego przedmiotu ubezpieczenia, 

w tym szkody polegające na utlenianiu, korozji, ścieraniu, odbarwieniu, 

zawilgoceniu, zapleśnieniu, oksydacji, włączając powolne działanie 

czynników atmosferycznych; 

17) powstałe wskutek pogorszenia stanu technicznego spowodowane 
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długotrwałym postojem; 

18) spowodowane wskutek deformacji lub odbarwień elementów 

przedmiotu ubezpieczenia składających się z tworzyw sztucznych;

19) polegające na uszkodzeniach estetycznych, takich jak zadrapania 

na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, 

chyba że uszkodzenia są skutkiem wypadku ubezpieczeniowego;

20) spowodowane przez insekty lub gryzonie;

21) powstałe podczas wykonywania napraw lub konserwacji przedmiotu 

ubezpieczenia;

22) wyrządzone przez przewożony ładunek, a także zaistniałe wskutek 

niewłaściwego załadowania i rozładowania, z zastrzeżeniem, że zakres 

ochrony obejmuje szkody powstałe podczas transportu, jeśli:

a) przedmiot ubezpieczenia jest zawieszony na środku transportu lub 

jest ciągnięty przez środek transportu, lub

b) przedmiot ubezpieczenia jest transportowany w wózkach lub 

przyczepach, lub naczepach do tego przystosowanych;

23) 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;

24) powstałe podczas niestandardowego wykorzystania przedmiotu 

ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 

ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową;

25) spowodowane wybuchem w silnikach cieplnych, gdy wybuch jest 

związany z ich naturalną funkcją;

26) wynikające z wad konstrukcyjnych lub produkcyjnych przedmiotu 

ubezpieczenia;

27) wynikające z modyfikacji lub wykonania przedmiotu ubezpieczenia;

28) polegające na utracie lub wynikające z użycia niewłaściwego paliwa, 

płynów lub materiałów eksploatacyjnych;

29) polegające na uszkodzeniu napędu własnego (silnika) w wyniku 

zassania wody;

30) w przedmiocie ubezpieczenia, którego wiek przekroczył 20 lat;

31) w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze 

zobowiązań i umów;

32) polegających na utracie wartości handlowej przedmiotu ubezpieczenia 

wskutek szkody;

33) powstałe w następstwie działalności górniczej w rozumieniu prawa 

górniczego;

34) objęte gwarancją lub rękojmią;

35) podczas jazd próbnych, prototypowych, testów, rajdów, wyścigów, 

treningów;

36) powstałe wskutek przestępstwa przywłaszczenia, o którym mowa 

w art. 284 kodeksu karnego, w szczególności sprzedaży przedmiotu 

ubezpieczenia, która miała miejsce w trakcie przywłaszczenia;

37) powstałe wskutek kradzieży przedmiotu ubezpieczenia przez osoby 

bliskie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego;

38) powstałe wskutek kradzieży przedmiotu ubezpieczenia, w sytuacji jeśli 

Ubezpieczony nie przeniósł na żądanie TUZ TUW prawa własności do 

przedmiotu ubezpieczenia przed wypłatą odszkodowania;

39) powstałe podczas obsługi przedmiotu ubezpieczenia niezgodnie 

z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, 

maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie 

w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

40) których wartość nie przekracza 500 zł;

41) w związku z usługowym wykorzystaniem przedmiotu ubezpieczenia, 

chyba że umowa ubezpieczenia została rozszerzona za dodatkową 

składką;

42) polegające na pokryciu kosztów wynajmu zastępczego przedmiotu 

ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia została rozszerzona za 

dodatkową składką;

43) powstałe w szybach przedmiotu ubezpieczenia, chyba że umowa 

ubezpieczenia została rozszerzona za dodatkową składką;

44) 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. 

2. Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o Klauzule dodatkowe, 

wskazane w Załączniku nr 1, TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności 

z tego tytułu.

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wyłączenia 

odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 

Suma ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności

§ 11

1. Suma ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności, określone w umowie 

ubezpieczenia, stanowią górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW.

2. Sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności ustala się na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3. Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający zgodnie ust. 4 – 5 oraz 8 

poniżej. 

4. Ubezpieczający może wskazać:

1) oddzielną sumę ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, 

lub

2) łączną sumę ubezpieczenia dla kilku przedmiotów ubezpieczenia tego 

samego rodzaju.

5. Za zastrzeżeniem ust. 6 – 10 poniżej, suma ubezpieczenia powinna 

odpowiadać:

1) wartości rynkowej – dla przedmiotów ubezpieczenia starszych niż 

6 miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury zakupu fabrycznie 

nowego przedmiotu ubezpieczenia;

2) wartości fakturowej nowej – dla przedmiotów ubezpieczenia w wieku 

do 6 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury zakupu fabrycznie 

nowego przedmiotu ubezpieczenia;

6. Suma ubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia może uwzględniać 

wartość wyposażenia dodatkowego.

7. TUZ TUW zastrzega, że zawarcie umowy ubezpieczenia może być 

uzależnione od przedstawienia przez Ubezpieczającego wyceny 

przedmiotu ubezpieczenia dokonanej przez rzeczoznawcę mającego 

uprawnienia do tego typu wycen.

8. Suma ubezpieczenia może być ustalona wraz z VAT (wartość brutto) lub 

bez VAT (wartość netto) bez względu na przysługujące Ubezpieczającemu 

lub Ubezpieczonemu prawo do odliczenia VAT. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje Ubezpieczający.

9. Jeżeli suma ubezpieczenia przedmiotu przyjętego do ubezpieczenia, jest 

niższa od jego wartości w dniu szkody (niedoubezpieczenie), wówczas 

wysokość odszkodowania zostaje pomniejszona w takim stosunku, 

w jakim suma ubezpieczenia tego mienia pozostaje do jego wartości 

w dniu szkody (zasada proporcji).   

10. Zasady, o której mowa w ust. 9 nie stosuje się w stosunku do 

Ubezpieczonego, który jest konsumentem.

11. Suma ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności nie ulegają 

pomniejszeniu o  wartość wypłaconego odszkodowania – dotyczy 

wyłącznie szkód częściowych.

12. Jeżeli w okresie ubezpieczenia ustalona wartość przedmiotu ubezpieczenia 
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wzrośnie, w szczególności przez wymianę silnika, komputera pokładowego, 

podzespołu stanowiącego jego integralną część, Ubezpieczający 

w porozumieniu z TUZ TUW może podwyższyć sumę ubezpieczenia..

Zawarcie umowy ubezpieczenia 

§ 12

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia co najmniej następujące dane: 

1) okres ubezpieczenia; 

2) nazwę (dane osobowe), siedzibę (adres) i REGON Ubezpieczającego, 

a także takie dane dotyczące osoby trzeciej, o ile umowa ubezpieczenia 

ma być zawarta na rzecz tej osoby, 

3) adres miejsca garażowania; 

4) dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w szczególności: 

a) rodzaj, marka, model;

b) rok produkcji;

5) sumę ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia; 

6) wnioskowany zakres ubezpieczenia; 

7) informację o liczbie i wartości szkód za ostatnie 3 lata.

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUZ TUW potwierdza dokumentem 

ubezpieczenia.

4. W razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia 

Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia. 

5. TUZ TUW może uzależnić w każdym przypadku zawarcie umowy 

ubezpieczenia od indywidualnej oceny ryzyka, w szczególności od:

1) udokumentowania informacji podanych przez Ubezpieczającego;

2) oględzin przedmiotu ubezpieczenia.

6. W przypadku wskazania przez Ubezpieczającego łącznej sumy 

ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest dołączyć do wniosku 

o ubezpieczenie wykaz przedmiotów ubezpieczenia danego rodzaju, 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

7. W przypadku podania nieprawdziwych danych mających wpływ na 

wysokość składki, TUZ TUW zastrzega sobie prawo rekalkulacji składki 

ubezpieczeniowej.

8. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na odległość. Warunkiem 

zawarcia umowy na odległość jest zapoznanie się i zaakceptowanie 

postanowień regulaminu określającego zasady zawierania umowy 

na odległość, OWU i warunków umowy, a także zapłata składki 

ubezpieczeniowej w ustalonym terminie.

Początek i koniec odpowiedzialności TUZ TUW

§ 13

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna 

się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie 

wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej 

pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli w  umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki lub jej 

pierwszej raty przypadający po dniu, w którym rozpoczyna się oznaczony 

w umowie ubezpieczenia okres ubezpieczenia, odpowiedzialność TUZ 

TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia jako 

początek okresu ubezpieczenia. 

3. Jeżeli TUZ TUW ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 

składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została 

zapłacona w terminie, TUZ TUW może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił 

odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem 

okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

4. W  razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie we wskazanym 

w dokumencie ubezpieczenia terminie kolejnej raty składki powoduje 

ustanie odpowiedzialności TUZ TUW, o ile 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. 

5. Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, 

chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem. 

6. Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się z chwilą wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia. 

7. Odpowiedzialność TUZ TUW kończy się z dniem wyczerpania sumy 

ubezpieczenia.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 

§ 14

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 

w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 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. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 

nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, 

w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2. 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 lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa 

w art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli 

jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem oświadczenie zostało wysłane.

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 

z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TUZ TUW udzielało 

ochrony ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia 

§ 15

1. Ubezpieczający, jak i TUZ TUW może wypowiedzieć umowę 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.

2. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, TUZ TUW może ją 

wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także 

z ważnego powodu określonego poniżej:

1) udowodnionej próby wyłudzenia lub wyłudzenia odszkodowania 

przez Ubezpieczającego (a w przypadku zawarcia umowy na cudzy 

rachunek – Ubezpieczonego);

2) jeśli ujawniono niezgodności pomiędzy informacjami podanymi przez 

Ubezpieczającego podczas składania wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, a stanem faktycznym, które to okoliczności miały taki 

wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, że gdyby były one znane 

TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, to na podstawie 

OWU umowa nie zostałaby zawarta,

3) Ubezpieczający zataił lub podał nieprawdziwe informacje dotyczące 

maszyny, sprzętu rolniczego lub ich historii szkodowej, o które to 

informacje TUZ TUW pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

a które miały wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego lub wysokość 
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należnej składki.

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia 

§ 16

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia 

mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

Przeniesienie tych praw wymaga zgody TUZ TUW.

2. 2. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na nabywcę 

przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba 

że strony za zgodą TUZ TUW umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia 

obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki 

przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na 

nabywcę.

3. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 

zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek 

ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na 

nabywcę.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do 

przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek 

zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego.

Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia

§ 17

1. Umowa ubezpieczenia wygasa:

1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została 

zawarta umowa ubezpieczenia;

2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia na podstawie § 14 

OWU;

3) z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na podstawie § 15 

OWU;

4) z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze 

skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała 

niezapłacona składka lub jej pierwsza rata, zgodnie z § 13 ust. 2 – 3 

OWU;

5) z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego 

wezwania do zapłacenia zaległej raty składki, o którym mowa w § 13 

ust. 4 OWU;

6) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego 

właściciela, chyba że:

a) prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę 

przedmiotu ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW, zgodnie z § 16 OWU;

b) własność przedmiotu ubezpieczenia została przeniesiona 

przez leasingodawcę na drugą stronę umowy leasingu, tj. 

dotychczasowego posiadacza przedmiotu ubezpieczenia 

(leasingobiorcę);

7) z dniem określonym w porozumieniu stron, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu;

8) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia, w przypadku szkody 

całkowitej.

2. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron możliwe jest 

przed końcem okresu ubezpieczenia między innymi:

1) jeżeli rozwiązanie tej umowy ma na celu zawarcie z TUZ TUW kolejnych 

umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i na bazie tych 

samych ogólnych warunków ubezpieczenia (tzw. wyrównanie okresów 

ubezpieczenia);

2) w sytuacji, kiedy własność przedmiotu ubezpieczenia została 

przeniesiona przez leasingodawcę na dotychczasowego posiadacza 

przedmiotu ubezpieczenia (leasingobiorcę)

Składka ubezpieczeniowa

§ 18

1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpowiedzialności 

TUZ TUW.

2. Wysokość i termin zapłaty składki lub raty składki określa się w umowie 

ubezpieczenia.

3. Składka może być rozłożona na raty. Wysokość oraz terminy zapłaty 

pierwszej i kolejnych rat określa się w umowie ubezpieczenia.

4. Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili 

zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej.

5. 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.

6. Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od 

wynikającej z umowy ubezpieczenia.

7. Jeżeli toczy się jeszcze proces likwidacji szkody, na Ubezpieczającym 

nadal ciąży obowiązek zapłaty składki lub jej rat w terminie oznaczonym 

w umowie ubezpieczenia.

8. W razie ujawnienia okoliczności pociągającej za sobą istotne zwiększenie 

prawdopodobieństwa powstania szkody, TUZ TUW może odpowiednio 

zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie 

wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. 

W takim przypadku TUZ TUW wezwie Ubezpieczającego do zapłaty 

podwyższonej składki.

9. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie 

zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, 

w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub 

w którym TUZ TUW zawiadomił Ubezpieczającego o jednostronnym 

zmniejszeniu tej sumy ubezpieczenia.

10. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem 

okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu 

przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony 

ubezpieczeniowej.

11. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia (zmniejszenie lub zwiększenie) 

lub rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej następuje na wniosek 

Ubezpieczającego, a składka ubezpieczeniowa ustalana jest zgodnie 

z taryfą składek obowiązującą w dniu jej zmiany.

12. Podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 

w czasie trwania okresu ubezpieczenia następuje od dnia następnego 

po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka dodatkowa 

płatna jest jednorazowo.

13. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje TUZ TUW wyłącznie przeciwko 

Ubezpieczającemu.

14. Wysokość składki za ubezpieczenie uzależniona jest od: 

1) okresu ubezpieczenia; 

2) przedmiotu ubezpieczenia; 

3) zakresu ochrony ubezpieczeniowej; 

4) wysokości sumy ubezpieczenia; 

5) przebiegu ubezpieczeń w poprzednich okresach ubezpieczenia.

Obowiązki Ubezpieczającego

§ 19

1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

Ubezpieczający powinien umożliwić Ubezpieczonemu zapoznanie się 

z informacjami wynikającymi z umowy ubezpieczenia dotyczącymi 

przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń oraz ograniczeń 



12

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO 
AGROCASCO

i wyłączeń odpowiedzialności TUZ TUW uprawniających do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości TUZ TUW 

wszystkie znane sobie okoliczności, o które TUZ TUW zapytywało 

w formularzu ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy w innych 

pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, 

obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto 

okoliczności jemu znane.

3. Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia obowiązany jest 

niezwłocznie zgłaszać TUZ TUW wszelkie zmiany okoliczności, które mogą 

mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa szkody, o które TUZ 

TUW zapytywało w formularzu ubezpieczenia albo innych pismach przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia.

4. TUZ TUW nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 

z naruszeniem ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu nie zostały podane do 

jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu 

doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie 

przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. Ubezpieczający obowiązany jest do:

1) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na 

celu zapobieganie powstaniu szkody, 

2) 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;konserwacji i dbałości 

o przewody i urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę, 

parę wodną lub inne ciecze oraz stosowania w terminie odpowiednich 

środków ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem 

przewodów i urządzeń narażonych na jego działanie, o ile należało to 

do obowiązków Ubezpieczającego;

3) użytkowania przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi i zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) utrzymania budynków i pomieszczeń, w których przechowywane są 

przedmioty ubezpieczenia w należytym stanie technicznym;

5) przestrzegania minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia, 

o których mowa w § 9 OWU;

6) przestrzegania zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia 

w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do którego 

usunięcia pisemnie zobowiązało go TUZ TUW (zalecenia); za szczególne 

zagrożenie uważa się takie, które doprowadziło już do powstania 

szkody, za którą TUZ TUW już wypłaciło odszkodowanie;

7) przestrzegania zaleceń wydanych przez TUZ TUW oraz usunięcia 

w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do którego 

usunięcia pisemnie zobowiązało go TUZ TUW (zalecenia); za szczególne 

zagrożenie uważa się takie, które spowodowało szkody w terminie 

wcześniejszym;

8) 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.

6. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 

z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, a ich niedopełnienie miało wpływ na 

powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów, TUZ TUW wolny jest od 

odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie 

rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych 

okolicznościach względom słuszności.

7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

postanowienia ust. 2 – 3, 5 niniejszego paragrafu stosuje się również do 

Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy 

na jego rachunek.

Postępowanie w przypadku szkody

§ 20

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, Ubezpieczający obowiązany 

jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

w tym niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej, lub policji jeżeli 

okoliczności, w jakich doszło do powstania wypadku lub jego rodzaj 

wymagają obecności lub interwencji tych służb.

2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie 

zastosował środków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, TUZ TUW 

jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ust. 1 – 2 

niniejszego paragrafu stosuje się również do Ubezpieczonego, chyba że 

Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 21

1. W razie powstania szkody mogącej powodować odpowiedzialność TUZ 

TUW, Ubezpieczający obowiązany jest:

1) 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;

2) 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;

3) niezmieniania stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowania 

uszkodzonego mienia 

4) 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 

5) z likwidacją szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia do 

TUZ TUW;

6) 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;

7) 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.

8) zabezpieczenia możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za powstanie 

szkody; jeżeli za powstanie szkody odpowiedzialne są osoby trzecie, 

obowiązkiem Ubezpieczonego jest podanie TUZ TUW wszelkich 

znanych informacji dotyczących tych osób.

2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku 

określonego w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu, TUZ TUW może 

odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się 
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do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło TUZ TUW ustalenie okoliczności 

i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

3. Skutki braku powiadomienia TUZ TUW o szkodzie nie następują, jeżeli TUZ 

TUW w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość 

o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, 

powiadomienie o wystąpieniu szkody, o którym mowa ust. 1 pkt. 1 

niniejszego paragrafu, może zgłosić również Ubezpieczony albo jego 

spadkobiercy. W tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak 

uprawniony z umowy ubezpieczenia.

5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa któregokolwiek z obowiązków, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 2 – 5 niniejszego paragrafu, a ich niedopełnienie pozostaje 

w jakimkolwiek związku przyczynowym z powstałą szkodą, TUZ TUW 

odmawia przyznania odszkodowania w całości lub w części za szkodę 

powstałą z tego tytułu, o ile niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwiło 

ustalenie okoliczności szkody, jej rozmiaru bądź uniemożliwiło 

dochodzenie roszczeń regresowych.

6. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do TUZ TUW postanowienie 

o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie szkody bądź odpis 

prawomocnego orzeczenia sądowego w terminie umożliwiającym TUZ 

TUW zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania.

7. W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, w wyniku którego 

powstała szkoda, objęta zakresem ubezpieczenia również na podstawie 

umowy zawartej z innym zakładem ubezpieczeń, Ubezpieczający 

obowiązany jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania 

tego zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody i uzyskania potwierdzenia 

odebrania tej wiadomości oraz do zawiadomienia TUZ TUW o przekazaniu 

takiej informacji (dostarczenie kopii pisma).

8. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu w związku ze szkodą wszczęte zostało 

postępowanie karne lub cywilne, Ubezpieczający jest zobowiązany 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskania o tym wiadomości, 

powiadomić o tym TUZ TUW.

9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

postanowienia ust. 1 – 8 niniejszego paragrafu stosuje się również do 

Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy 

na jego rachunek.

Obowiązki TUZ TUW

§ 22

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu Wypadku ubezpieczeniowego 

objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

tego zawiadomienia, TUZ TUW informuje o tym Ubezpieczającego 

lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym 

zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia 

stanu faktycznego Wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych 

roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą 

z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła 

zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUZ 

TUW lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego 

prowadzenia postępowania.

2. TUZ TUW udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie 

występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia 

informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 

TUZ TUW lub wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te 

mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez TUZ TUW udostępnionych 

informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów 

i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez TUZ TUW.

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

TUZ TUW udostępnia, na żądanie, w postaci elektronicznej.

4. Sposób:

1) udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu,

2) zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych 

zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu informacji,

3) zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów 

i potwierdzania ich zgodności z oryginałem zgodnie z ust. 2 niniejszego 

paragrafu,

4) nie może wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla osób, o których 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji 

i dokumentów w postaci elektronicznej, ponoszone przez osoby, o których 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mogą odbiegać od przyjętych 

w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6. TUZ TUW przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń 

z umowy ubezpieczenia.

Ogólne zasady ustalania rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania

§ 23

1. Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sum ubezpieczenia 

określonych w umowie ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 

§11 OWU na podstawie cen z dnia ustalenia wysokości odszkodowania 

i z uwzględnieniem udziału własnego, chyba że został zniesiony.

2. Bez względu na przysługujące Ubezpieczonemu prawo do odliczenia VAT, 

jeżeli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia odpowiada:

1) wartości brutto (z VAT) – odszkodowanie jest wypłacane 

z uwzględnieniem VAT;

2) wartości netto (bez VAT) – odszkodowanie jest wypłacane bez 

uwzględnienia VAT.

4. TUZ TUW przygotuje we własnym zakresie lub zleci przygotowanie 

kalkulacji kosztów naprawy przedmiotu ubezpieczenia, która będzie 

uwzględniała zakres i rozmiar uszkodzeń lub zniszczeń powstałych 

w związku ze szkodą w przedmiocie ubezpieczenia. TUZ TUW ustali 

również czy szkoda ma charakter szkody częściowej czy całkowitej.

5. Koszty związane z ustaleniem wysokości szkody, każda ze stron umowy 

ubezpieczenia ponosi we własnym zakresie.

6. Wszelkie faktury, rachunki dotyczące kosztów naprawy podlegają 

weryfikacji TUZ TUW co do zakresu robót i wysokości kosztów.

7. TUZ TUW może żądać od Ubezpieczonego przedstawienia umowy 

sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego własność 

posiadanego mienia.

8. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej 

przedmiotu ubezpieczenia;

2) kosztów wynikających z niedostępności na rynku części zamiennych 

lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed 

szkodą.

Szkoda częściowa

§ 24

1. Rozliczenie szkody częściowej może być dokonane w wariancie 

serwisowym lub kosztorysowym według wyboru Ubezpieczonego, 

z zastrzeżeniem, że koszty naprawy i sposób naprawy muszą być 

uzgodnione z TUZ TUW.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej, wartość szkody częściowej w wariancie 

serwisowym oraz kosztorysowym ustala się wg następujących zasad:

1) zakres i rozmiar szkody jest ustalany przez TUZ TUW na podstawie 
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przeprowadzonych lub zleconych przez TUZ TUW oględzin 

uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia. 

W uzasadnionych przypadkach TUZ TUW zastrzega sobie prawo do 

ponownych oględzin;

2) TUZ TUW pokrywa koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego 

przedmiotu ubezpieczenia wyłącznie w takim zakresie, w jakim 

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia 

pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z wypadkiem 

ubezpieczeniowym;

koszty naprawy przedmiotu ubezpieczenia są określane w dniu 

ustalania wysokości szkody z uwzględnieniem cen części zamiennych 

i cen usług obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku, jeśli koszt naprawy przedmiotu ubezpieczenia przekroczy 

wartość szkody ustalonej przez TUZ TUW w wariancie kosztorysowym, 

wówczas różnica pomiędzy wartością ustaloną przez TUZ TUW, 

a rzeczywistym kosztem naprawy może zostać objęta odszkodowaniem, 

o ile Ubezpieczony przedłoży TUZ TUW fakturę lub rachunek za naprawę 

przedmiotu ubezpieczenia, obejmujące ceny zastosowanych do naprawy 

części, materiałów zamiennych (w tym materiałów lakierniczych) oraz ceny 

robocizny. Przedstawiona przez Ubezpieczonego faktura lub rachunek 

zostanie zweryfikowany przez TUZ TUW z uwzględnieniem zasad, 

o których mowa w § 23 oraz § 24 ust. 2 OWU. 

4. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia do 10 roku eksploatacji 

odszkodowanie będzie wypłacane bez stosowania potrąceń z tytułu 

amortyzacji przedmiotu ubezpieczenia lub jego części, za wyjątkiem szkód 

w:

1) elementach ciernych; 

2) akumulatorze;

3) elementach układu wydechowego;

4) sprzęgle;

5) ogumieniu.

5. Z zastrzeżeniem postanowień w ust. 4 powyżej, dla przedmiotu 

ubezpieczenia pomiędzy 11 a 15 rokiem eksploatacji, za zapłatą 

dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie ochrony poprzez zniesienie 

stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji przedmiotu ubezpieczenia.

Szkoda całkowita 

§ 25

1. Kwalifikacja szkody jako całkowitej następuje poprzez porównanie kosztów 

naprawy uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia 

do wartości przedmiotu ubezpieczenia tej samej marki, modelu, typu, 

rodzaju, roku produkcji, mocy, przebiegu oraz z uwzględnieniem 

stanu przedmiotu ubezpieczenia na chwilę sprzed zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego. Jeżeli suma ubezpieczenia nie uwzględnia 

w sobie VAT (wartość netto), wówczas Ubezpieczyciel porównuje koszty 

naprawy bez VAT do wartości rynkowej przedmiotu ubezpieczenia 

również bez VAT (wartość netto), o których mowa w zdaniu poprzednim. 

Koszty naprawy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu są ustalane 

z uwzględnieniem cen części zamiennych i cen usług obowiązujących na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z zastrzeżeniem § 23 OWU, wysokość odszkodowania:

1) w przypadku szkody całkowitej powstałej wskutek uszkodzenia lub 

zniszczenia ustala się poprzez pomniejszenie wartości przedmiotu 

ubezpieczenia tej samej marki, modelu, typu, rodzaju, roku produkcji, 

mocy, przebiegu z uwzględnieniem stanu przedmiotu ubezpieczenia 

sprzed zajścia wypadku ubezpieczeniowego o wartość pozostałości po 

szkodzie, która jest ustalana w oparciu o ceny lub notowania rynkowe 

i która uwzględnia stopień ich zużycia eksploatacyjnego. Na wartość 

pozostałości składa się wartości pozostałości, które nadają się do 

sprzedaży lub dalszego użytku;

2) w przypadku szkody całkowitej powstałej wskutek kradzieży 

odpowiada wartości przedmiotu ubezpieczenia tej samej marki, 

modelu, typu, rodzaju, roku produkcji, mocy, przebiegu oraz 

z uwzględnieniem stanu przedmiotu ubezpieczenia sprzed zajścia 

wypadku ubezpieczeniowego.

3. Z zastrzeżeniem § 23, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia 

z wariantem gwarantowanej sumy ubezpieczenia (GSU):

1) wysokość odszkodowania w szkodzie całkowitej polegającej na 

uszkodzeniu lub zniszczeniu ustala się poprzez pomniejszenie sumy 

ubezpieczenia o wartość pozostałości po szkodzie, która jest ustalana 

w oparciu o ceny lub notowania rynkowe i która uwzględnia stopień ich 

zużycia eksploatacyjnego. Na wartość pozostałości składa się wartość 

pozostałości, które nadają się do sprzedaży lub dalszego użytku;

2) wysokość odszkodowania w szkodzie całkowitej powstałej wskutek 

kradzieży stanowi równowartość sumy ubezpieczenia.

4. TUZ TUW na wniosek Ubezpieczonego może udzielić pomocy 

w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie. 

5. W szkodach powstałych wskutek kradzieży TUZ TUW może uzależnić 

wypłatę odszkodowania od przeniesienia prawa własności przez 

właściciela skradzionego przedmiotu ubezpieczenia na TUZ TUW. 

Wypłata odszkodowania 

§ 26

1. TUZ TUW wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia 

Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń 

dokonanych w postępowaniu dotyczącym określenia stanu faktycznego 

zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania; 

zawartej z Uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest 

ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli 

na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy 

z ubezpieczycieli odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, 

w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych 

sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

3. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.

4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności 

ubezpieczeniowej TUZ TUW lub wysokości odszkodowania w terminie 

określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu okazało się niemożliwe, 

odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy 

zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 

możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania TUZ TUW wypłaca 

w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Jeżeli w terminach określonych w ust. 3 – 4 niniejszego paragrafu, TUZ 

TUW nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia na piśmie:

1) osobę zgłaszającą roszczenie oraz

2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na 

cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

- o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości 

lub w części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania lub 

świadczenia.

6. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje 

w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, TUZ TUW 

informuje o tym na piśmie:

1) osobę występującą z roszczeniem oraz

2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na 

cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie 

jest on osobą zgłaszającą roszczenie,
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- wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające 

całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania lub 

świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy 

ubezpieczenia nie zgadza się z odmową zaspokojenia roszczeń lub 

ustaloną wysokością odszkodowania lub świadczenia, może złożyć 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez TUZ TUW.

8. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy 

ubezpieczenia przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed 

właściwym sądem, niezależnie od prawa żądania ponownego rozpatrzenia 

sprawy przez TUZ TUW. Odzyskanie utraconych przedmiotów po wypłacie 

odszkodowania zobowiązuje Ubezpieczonego do zwrotu odszkodowania 

wypłaconego za te przedmioty albo zrzeczenia się praw do nich na rzecz 

TUZ TUW.

Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania 

§ 27

1. TUZ TUW zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 

Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów 

związanych z ustaleniem okoliczności, rozmiaru i wysokości szkody oraz 

zasięgnięcia opinii specjalistów. Ponadto TUZ TUW ma prawo wglądu do 

ksiąg i dokumentów Ubezpieczonego związanych z realizacją umowy 

ubezpieczenia oraz sporządzania z nich kopii. Jednocześnie TUZ TUW 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskało od 

Ubezpieczającego.

2. TUZ TUW ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu 

określenia przyczyny, wartości szkody i należnego odszkodowania oraz 

w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących 

postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków zdarzenia lub 

zminimalizowania wartości szkody.

3. Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć TUZ TUW lub wyznaczonemu 

przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które TUZ TUW lub 

wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku 

o wypłatę odszkodowania. 

4. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia ust. 1 – 3 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Roszczenia regresowe 

§ 28

1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, z dniem wypłaty odszkodowania 

roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 

za szkodę przechodzą z mocy prawa na TUZ TUW do wysokości 

wypłaconego odszkodowania. Jeżeli TUZ TUW pokryło tylko część szkody, 

Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo 

zaspokojenia roszczeń.

2. Nie przechodzą na TUZ TUW roszczenia Ubezpieczającego przeciwko 

osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Jeżeli postępowanie przeciwko Ubezpieczającemu zostało zakończone 

prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym jego winę umyślną za 

powstanie szkody TUZ TUW przysługuje roszczenie do Ubezpieczającego 

o zwrot uprzednio wypłaconego odszkodowania.

4. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia ust. 1 – 3 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Reklamacje i skargi 

§ 29

1. Reklamacja albo skarga może być złożona w każdej jednostce TUZ TUW 

obsługującej Klienta.

2. Klienci mogą złożyć reklamację albo skargę w następujących formach:

1) pisemnej:

a) osobiście w siedzibie TUZ TUW lub w innej jednostce organizacyjnej 

TUZ TUW obsługującej Klienta,

b) przesyłką pocztową lub listem poleconym wysłanym na adres 

siedziby TUZ TUW lub w innej jednostki organizacyjnej TUZ TUW 

obsługującej Klienta,

2) ustnie:

a) telefonicznie na numer (+48) 22 327 60 60 ,

b) osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie TUZ TUW 

lub w innej jednostce organizacyjnej TUZ TUW obsługującej Klienta,

c) pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@tuz.pl.

3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji 

albo skargi, reklamacja albo skarga powinna zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwa) Klienta;

2) adres zamieszkania (siedziby) Klienta lub adres do korespondencji oraz 

numer telefonu kontaktowego;

3) numer polisy lub numer szkody lub numer sprawy jeżeli taki został 

nadany. 

4. Na żądanie Klienta TUZ TUW potwierdza fakt otrzymania reklamacji albo 

skargi w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

5. Odpowiedź na reklamację albo skargę, powinna być udzielona bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji albo skargi. Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 

rozpatrzenie reklamacji albo skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, 

o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, TUZ TUW powinien 

przekazać Klientowi, który wystąpił z reklamacją albo skargą, informację 

w której:

1) wyjaśni przyczynę opóźnienia,

2) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 

sprawy,

3) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji albo skargi 

i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 

otrzymania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację lub skargę wniesioną przez Klienta powinna 

być udzielona w formie pisemnej (w postaci papierowej) lub za pomocą 

innego trwałego nośnika informacji.

8. Odpowiedź udzielona w formie pisemnej powinna być wysłana przesyłką 

pocztową lub listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez 

Klienta.

9. Na wyłączny wniosek Klienta odpowiedź może być dostarczona pocztą 

elektroniczną.

10. TUZ TUW podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Postanowienia końcowe 

§ 30

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia w związku z umową ubezpieczenia 

powinny być składane na piśmie, lub w inny uzgodniony przez strony 

umowy sposób, chyba, że postanowienia umowy ubezpieczenia, w tym 

OWU, przewidują inaczej.

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 

wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem 

właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można 

wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd 
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właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub 

spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

4. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie 

OWU jest prawo polskie.

5. Spór między klientem, a TUZ TUW może być zakończony w drodze 

pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między 

klientem a TUZ TUW, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego: adres 

strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl.

6. Przez klienta, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu rozumie się 

osobę fizyczną będącą Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, uposażonym 

lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia.

7. Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować TUZ TUW o zmianie 

adresu bądź siedziby w jednej z form wskazanych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.

§ 31

1. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW Nr 

U/91/2021 z dnia 14.07.2021 r.

2. Niniejsze OWU mają zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych od 

dnia 31.07.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO 

AGROCASCO 

KLAUZULA NR 1
rozszerzenie ochrony o szkody polegające na awarii (przyczyna 

wewnętrzna)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia i OWU strony postanowiły rozszerzyć 

zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej o szkody polegające na 

awarii (przyczyna wewnętrzna) przedmiotu ubezpieczenia, zdefiniowanej 

w § 2 pkt. 5 OWU. 

2. Przez pojęcia zdefiniowane w niniejszej Klauzuli rozumie się:

1) implozja – nagłe uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego 

zaistniałe pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem 

zewnętrznym zbiornika i rozrzedzonym gazem/próżnią w jego 

wnętrzu, w wyniku czego jego części zostają wyrzucone na zewnątrz;

2) wada materiałowa – materiał, z którego wykonany jest przedmiot 

ubezpieczenia lub jego część, jest innej jakości albo nie odpowiada 

standardom ustalonym przez producenta/importera tego przedmiotu, 

co powoduje iż nie ma opisanych właściwości;

3) zwarcie – nagłe zmniejszenie rezystancji powstałe wskutek połączenia 

przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej 

przebicia, spowodowane przez przepięcie atmosferyczne, przepięcia 

i pomyłki łączeniowe, długotrwałe przeciążenia ruchowe powodujące 

przegrzewanie izolacji, jej zawilgocenie, zniszczenie izolatorów, 

działaniem zwierząt (ptaki, gryzonie), niefachowym obchodzeniem się 

z instalacją elektryczną przedmiotu ubezpieczenia.

3. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze i sprzęt rolniczy wraz 

wyposażeniem, określone w § 3 ust. 1 – 5 OWU z zastrzeżeniem, że 

na warunkach niniejszej Klauzuli ubezpieczane mogą być wyłącznie 

przedmioty ubezpieczenia w wieku do 8 lat zakupione w sieci dealerskiej.

4. Z zastrzeżeniem postanowień z ust. 6 – 7 poniżej, w ramach niniejszej 

Klauzuli, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe 

wskutek:

1) błędów w obsłudze, 

2) polegających na nieostrożności lub zaniedbaniu, lub niewłaściwym, 

lub nieumiejętnym użytkowaniu;

3) błędów montażowych;

4) wad materiałowych oraz odlewniczych;

5) implozji;

6) rozdarcia na skutek działania sił odśrodkowych;

7) zwarcia;

8) wad projektowych lub produkcyjnych;

9) innych wyraźnie niewyłączonych przyczyn, określonych w niniejszej 

Klauzuli, powodujących konieczność naprawy lub wymiany 

przedmiotu ubezpieczenia.

5. TUZ TUW potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 

szkody powstałe podczas:

1) pracy lub postoju przedmiotu ubezpieczenia;

2) montażu lub demontażu przedmiotu ubezpieczenia;

3) prób lub testów związanych z okresowymi naprawami, przeglądami 

przedmiotu ubezpieczenia, które miały miejsce już po wprowadzeniu 

maszyny do eksploatacji, z wyłączeniem modernizacji.

6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

1) przedmioty ubezpieczenia w wieku powyżej 8 lat;

2) części wymienne, tj. formy odlewnicze, wiertła, noże, ostrza 

i brzeszczoty pił, kamienie,

3) części, które w wyniku użytkowania lub ich naturalnych właściwości 

ulegają przyspieszonemu zużyciu, tj.: materiały żaroodporne, kruszarki 

młotkowe, przedmioty zrobione ze szkła, porcelany, ceramika, taśmy, 

liny, druty, łańcuchy, pasy, sita, węże, okładziny, opaski z tkanin i tworzyw 

sztucznych, szczotki, opony gumowe, media robocze, takie jak (smary, 

paliwa, chłodziwa, katalizatory) z wyjątkiem olejów  transformatorach 

i wyłącznikach, które pełnią funkcję izolacyjną, z tym że TUZ TUW 

zastrzega, że ponosi odpowiedzialność za przedmioty wskazane w pkt 

1) oraz 2), jeżeli uległy one uszkodzeniu wskutek zajścia zdarzenia 

ubezpieczeniowego w innych częściach przedmiotu ubezpieczenia.

7. TUZ TUW, poza wyłączeniami lub ograniczeniami odpowiedzialności 

określonymi innymi postanowieniami OWU, nie odpowiada za szkody: 

1) będące następstwem:

a) pożaru oraz jego gaszenia;

b) wyburzenia albo zawalenia się budynku;

c) bezpośredniego uderzenia pioruna;

d) powodzi;

e) wybuchu chemicznego i fizycznego;

f ) upadku statku powietrznego bądź innych konstrukcji powietrznych 

lub wyrzuconych z nich przedmiotów;

g) zalania;

h) zasypania;

i) trzęsienia ziemi;

j) kolizji ze zwierzęciem lub innym przedmiotem lub osobą; 

k) przewrócenia się lub upadku przedmiotu ubezpieczenia; 

l) osunięcia lub zapadania się ziemi; 

m) załadunku lub rozładunku przedmiotu ubezpieczenia; 

n) zamieci;

o) huraganu i innych katastrof naturalnych; 

p) kradzieży; 

q) dewastacji;

r) przywłaszczenia w rozumieniu art. 284 Kodeksu karnego lub 

zaginięcia;

s) awarii (ciało obce z zewnątrz) zdefiniowanej w § 2 pkt. 4 OWU;

2) będących wynikiem zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub 

eksperymentów;

3) polegających na uszkodzeniu napędu własnego (silnika) w wyniku 

zassania wody;

4) wyrządzonych przez serwis naprawczy, z zastrzeżeniem, że jeśli 
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wskazane w niniejszym pkt. podmioty nie chcą przyjąć swojej 

odpowiedzialności, TUZ TUW wypłaci odszkodowanie na warunkach 

niniejszej umowy ubezpieczenia;

5) powstałych podczas niestandardowego wykorzystania przedmiotu 

ubezpieczenia;

6) w postaci kosztów pośrednich związanych z wystąpieniem tj. 

utrata możliwości użytkowania, utrata zysku, kary umowne, kary 

administracyjne;

7) powstałych w przedmiotach ubezpieczenia w wieku powyżej 8 lat; 

8) których wartość nie przekracza 500 zł.

8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wyłączenia 

odpowiedzialności z niniejszej Klauzuli stosuje się odpowiednio do 

Ubezpieczonego.

9. TUZ TUW w ramach niniejszej Klauzuli ponosi odpowiedzialność do 

wysokości limitu odpowiedzialności ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

W zależności od wybranego wariantu przez Ubezpieczającego, limity 

odpowiedzialności wynikające z niniejszej Klauzuli wynoszą – na jeden 

i wszystkie przedmioty ubezpieczenia: 

1) wariant I – odpowiedzialność do wysokości 50 000 zł na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, jednakże nie więcej niż do 

określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy ubezpieczenia 

danego przedmiotu ubezpieczenia; 

2) wariant II – odpowiedzialność do wysokości 100 000 zł na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, jednakże nie więcej niż do 

określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy ubezpieczenia 

danego przedmiotu ubezpieczenia; 

3) wariant III – odpowiedzialność do wysokości 300 000 zł na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, jednakże nie więcej niż do 

określonej w umowie ubezpieczenia wysokości sumy ubezpieczenia 

danego przedmiotu ubezpieczenia.

10. Rozszerzenie ochrony o niniejszą Klauzulę powoduje, że nie ma 

zastosowanie wyłączenie ochrony dla szkód polegających na awarii 

(przyczyna wewnętrzna), o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 44 OWU. 

11. W każdej szkodzie wprowadza się udział własny w wysokości 10% 

odszkodowania, nie mniej niż 3 000 zł, chyba że umówiono się inaczej.

12. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli, 

Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki.

Klauzula nr 2 – rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek rażącego 

niedbalstwa Obsługujących przedmiot ubezpieczenia

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, strony postanowiły rozszerzyć 

zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa przez Obsługujących przedmiot ubezpieczenia 

z wyłączeniem reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wyłączenia 

odpowiedzialności z niniejszej Klauzuli stosuje się odpowiednio do 

Ubezpieczonego.

3. Przez pojęcie reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

o których mowa w ust. 1 niniejszej Klauzuli rozumie się: 

1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy;

2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – 

członkowie zarządu lub prokurenci;

3) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – 

komplementariusze lub prokurenci;

4) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci;

5) w spółkach partnerskich – partnerzy, członkowie zarządu lub 

prokurenci;

6) w spółkach cywilnych – wspólnicy;

7) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach 

i stowarzyszeniach – członkowie zarządu.

4. Przez pojęcie Obsługującego, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Klauzuli 

rozumie się osobę fizyczną upoważnioną do użytkowania przedmiotu 

ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Użytkownika:

1) Użytkownik;

2) osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 

Użytkownika na podstawie umowy 

3) o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy 

o pracę, lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) osoba pozostająca z Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub 

Użytkownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym;

5) praktykant, wolontariusz pomagający Ubezpieczającemu, 

Ubezpieczonemu lub Użytkownikowi;

6) osoba świadcząca pomoc sąsiedzką dla Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub Użytkownika;

5. TUZ TUW w ramach niniejszej Klauzuli ponosi odpowiedzialność do 

wysokości limitu odpowiedzialności ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

W zależności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu, limity 

odpowiedzialności TUZ TUW wynikające z niniejszej Klauzuli wynoszą: 

1) wariant I – 25 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

jednak nie więcej niż do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia 

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia;

2) wariant II – 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

jednak nie więcej niż do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia 

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia;

3) wariant III – 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

jednak nie więcej niż do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia 

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

6. W każdej szkodzie wprowadza się udział własny w wysokości 2% wysokości 

odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł, chyba że umówiono się inaczej.

7. W przypadku, gdy zakres ochrony umowy ubezpieczenia został 

rozszerzony o Klauzulę nr 1 – rozszerzenie ochrony o szkody polegające na 

awarii (przyczyna wewnętrzna), wówczas rozszerzenie ochrony w ramach 

niniejszej Klauzuli ma zastosowanie również do zakresu ubezpieczenia 

wynikającego z Klauzuli nr 1 w ramach jednego, wspólnego dla całej 

umowy ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

8. Rozszerzenie ochrony o niniejszą Klauzulę powoduje, że nie ma 

zastosowania wyłączenie odpowiedzialności TUZ TUW, o którym mowa 

w § 10 ust. 1 pkt. 2 OWU.

9. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, 

Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki.

Klauzula nr 3 – zniesienie roszczeń regresowych

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, strony postanowiły zmienić 

treść § 28 ust. 2 OWU, nadając mu nowe brzmienie:

„Nie przechodzą na TUZ TUW roszczenia Ubezpieczającego przeciwko 

osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym oraz Użytkownikom, chyba że sprawca wyrządził szkodę 

umyślnie”.

2. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, 

Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki.


