
Ubezpieczenie upraw rolnych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Bezpieczne Uprawy”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Upraw Rolnych 
oraz w polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Bezpieczne Uprawy” jest produktem z grupy 7, 8 i 9 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawieranym z producentami rolnymi.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia są uprawy: 

• zbóż; 
• kukurydzy; 
• rzepaku; 
• rzepiku; 
• roślin strączkowych; 
• chmielu; 
• tytoniu; 
• ziemniaków; 
• buraków cukrowych; 
• warzyw gruntowych; 
• drzew i krzewów owocowych; 
• truskawek. 

 Sumy ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w uzgodnieniu 
z Towarzystwem, odrębnie dla każdej uprawy objętej ochroną  
na danym polu. 

 Suma ubezpieczenia 1 ha uprawy nie może przekroczyć 
maksymalnej sumy ubezpieczenia określonej w rozporządzeniu 
ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, 
z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:

 chorób (nawet jeżeli wystąpienie zdarzenia przyczyniło się do 
rozprzestrzenienia chorób), oraz za szkody wyrządzone przez 
szkodniki, gryzonie lub zwierzynę łowną; 

 zalania terenu, które nastąpiło z winy Ubezpieczającego wskutek 
wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, 
wodociągowych, zbiorników wodnych lub innych podobnych 
urządzeń; 

 nieprzestrzegania terminów agrotechnicznych lub wadliwie 
wykonanych zabiegów agrotechnicznych.

Pełny zakres ograniczeń i  wyłączeń odpowiedzialności 
Towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego?
Do obowiązków Ubezpieczonego na początku umowy należy:
• podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem Umowy ubezpieczenia;
• opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Do obowiązków Ubezpieczającego w czasie trwania umowy należy:
• dokonanie zasiewu (wysadzenia) roślin i zbioru plonów w terminach agrotechnicznych właściwych dla danej uprawy oraz wykonywanie zabiegów uprawowych 

i ochronnych;
• umożliwienie Towarzystwu sprawdzenia w każdym czasie ilościowego i jakościowego stanu oraz wartości ubezpieczonych upraw, a po powstaniu szkody 

podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych okoliczności pozwalających ustalić rozmiar szkody.
Jeżeli Towarzystwo dokonało sprawdzenia stanu ubezpieczonych upraw przy zawarciu umowy, uniemożliwienie Towarzystwu dokonania sprawdzenia stanu 
ubezpieczonych upraw w okresie karencji, stanowi ważny powód wypowiedzenia umowy w rozumieniu art. 812 § 5 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku 
Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku zgłoszenia roszczenia
• zawiadomienie Towarzystwa o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 3 dni roboczych od jego zajścia lub uzyskania informacji o jego zajściu; 
• podanie następujących danych:
 –  imię i nazwisko Ubezpieczającego, 
 –  adres zamieszkania oraz numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej,
 –  datę, przyczynę i miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
 –  wykaz zawierający nazwę uszkodzonej rośliny, powierzchnię uprawy, nazwę lub numer pola, nazwę miejscowości, w której położona jest zniszczona uprawa, 
 –  informację o zamiarze przystąpienia do zbioru plonu lub wykonania zabiegów agrotechnicznych związanych z zastosowaniem uprawy zamiennej bądź 

dokonania zabiegów agrotechnicznych zabezpieczających przed powiększeniem szkody, 
 –  szacunkową wartość powstałej szkody.



Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień Umowy ubezpieczenia.

Sposób i termin płacenia składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu Umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej 
pierwszej raty.

Dodatkowo:
• w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 1 grudnia;
• w przypadku szkód spowodowanych suszą Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 21 marca; 
• w przypadku szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 15 kwietnia; 
• w przypadku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, 

piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie okresu karencji; 
• w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko pożaru odpowiedzialność Towarzystwa z tego tytułu rozpoczyna się po upływie okresu karencji 

w zakresie rozszerzonym o ryzyko pożaru; 
• w  przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania odpowiedzialność 

Towarzystwa rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta nie później niż w terminie do dnia 
1 grudnia. 

Ochrona ubezpieczeniowa za szkody w poszczególnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem kończy się: 
• z chwilą zebrania plonów;
• z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż wchodzące w zakres ubezpieczenia;
• z dniem 30 kwietnia – w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania;
• z dniem 30 czerwca – w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych;
• z dniem 30 września – w przypadku szkód spowodowanych przez suszę;
• z dniem 31 sierpnia dla owoców wiśni, czereśni i moreli;
• z dniem 31 sierpnia dla rzepaku i rzepiku;
• z dniem 15 września dla zbóż;
• z dniem 30 września dla chmielu i tytoniu;
• z dniem 31 października dla ziemniaków, cebuli, roślin strączkowych, owoców drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem owoców wiśni, czereśni, moreli 

i jabłoni;
• z dniem 15 listopada dla kukurydzy;
• z dniem 30 listopada dla owoców jabłoni, buraków cukrowych, warzyw gruntowych z wyłączeniem cebuli;

• z upływem 90 dni od wysadzenia roślin lub wysiewu nasion – dla warzyw gruntowych uprawianych na zbiór pęczkowy, nie później jednak niż z chwilą zbioru 
lub rozwiązania umowy ubezpieczenia. 

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać Umowę ubezpieczenia poprzez odstąpienie od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że producent rolny obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie 
wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia rozwiązuje się ona 
z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.
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