
Ubezpieczenie mienia
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Produkt: Ubezpieczenie Agrocasco

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Agrocasco oraz 
w dokumencie ubezpieczenia. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Agrocasco jest ubezpieczeniem z grupy 1, 3, 7, 8, 9 oraz 13 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawieranym z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia mogą być sprzęty rolnicze, których wiek nie 

przekracza 35 lat, będące w posiadaniu Ubezpieczonego:
• agregaty uprawowe;
• brony;
• ciągniki rolnicze;
• glebogryzarki; 
• kombajny rolnicze;
• kultywatory;
• kosiarki;
• ładowarki rolnicze;
• opryskiwacze;
• owijarki;
• ogławiacze;
• opielacze;
• pługi;
• pługofrezarki;
• prasy zbierające i kostkujące;
• przetrząsacze;
• przyczepy i naczepy;
• rozrzutniki;
• sadzarki;
• siewniki;
• sieczkarnie polowe;
• wyrywacze;
• inne środki transportowe bez własnego napędu.

 Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie dla każdego sprzętu 
rolniczego na podstawie deklaracji Ubezpieczającego i powinna 
odpowiadać wartości rynkowej sprzętu rolniczego w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia sprzętu rolniczego 
fabrycznie nowego, zakupionego u dealera, suma ubezpieczenia powinna 
odpowiadać wartości fakturowej nowej.

 W przypadku ubezpieczenia sprzętu rolniczego w Wariancie Rozszerzonym 
odpowiedzialność Towarzystwa w przypadku szkód polegających na 
kradzieży części sprzętu rolniczego jest ograniczona do 20% wartości 
ubezpieczonego sprzętu określonej na dzień wystąpienia zdarzenia.

 W przypadku ubezpieczenia sprzętu rolniczego w Wariancie Pełnym 
obowiązują następujące limity odpowiedzialności Towarzystwa:
• 10 000 zł na zwrot kosztów wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego;
• 5000 zł na zwrot kosztów holowania i parkowania sprzętu rolniczego do 

czasu wykonania oględzin;
• 1000 zł na zwrot kosztów wezwania serwisu w przypadku zatrzaśnięcia 

kluczyków w sprzęcie rolniczym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 sprzętu rolniczego złożonego poza firmą producenta sprzętu  
(tzw. składaki) lub wykonanego systemem gospodarczym (tzw. samy);

 pojazdów typu quad;
 używanego sprzętu rolniczego przekazanego do sprzedaży komisowej;
 sprzętu rolniczego, którego wiek przekracza 35 lat w chwili zawierania 

umowy ubezpieczenia; 
 sprzętu rolniczego i jego wyposażenia przeznaczonego do likwidacji 

lub do złomowania;
 sprzętu rolniczego zarejestrowanego jako zabytkowy;
 przypadków wyrządzenia szkody umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, jego osób bliskich 
lub pracowników Ubezpieczonego; szkody powstałe wskutek rażącego 
niedbalstwa nie dotyczą zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną 
w Klauzuli 04 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora 
sprzętu rolniczego;

 szkód powstałych podczas używania ubezpieczonego sprzętu 
rolniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwego 
załadunku i przewożenia ładunku lub bagażu;

 naturalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się, korozji 
zawilgocenia, utlenienia, zapleśnienia, oddziaływania warunków 
atmosferycznych, powolnego działania środków żrących lub 
przywierania osadów lub pogorszenia się stanu technicznego 
z powodu długiego postoju;

 szkód powstałych podczas napraw i podczas napraw lub konserwacji, 
jazd próbnych, prototypowych lub testów;

 prowadzenia działalności pozarolniczej;
 szkód o wartości poniżej 200 zł.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, 
pomalowanie powierzchni), nieograniczające w żaden sposób 
funkcjonalności ubezpieczonego sprzętu rolniczego;

 pokrywane przez producenta lub sprzedawcę w ramach gwarancji 
i rękojmi, o ile podmiot udzielający gwarancji lub rękojmi potwierdzi 
swoją odpowiedzialność za taką szkodę; 

 powstałe w wyniku:
• spadku wartości handlowej ubezpieczonego sprzętu rolniczego;
• niewłaściwego doboru paliwa, płynów lub materiałów 

eksploatacyjnych; 
• uszkodzenia silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy 

lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie 
zagrożenie.

Pełny zakres ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności znajduje się 
w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczonego na początku trwania umowy należy:
• podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
• opłacenie składki ubezpieczeniowej – o ile Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Do obowiązków Ubezpieczonego w czasie trwania umowy należy:
• niezwłoczne zgłaszanie zmian okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
• opłacenie kolejnych rat składki ubezpieczeniowej – o ile Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Do obowiązków Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:
• niezwłoczne zawiadomienie policji, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od momentu zaistnienia szkody lub otrzymania informacji o tym zdarzeniu, w przypadku szkód 

powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku pozostałych szkód – w terminie 5 dni 
roboczych od momentu dowiedzenia się o szkodzie;

• użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów i niedokonywanie zmian stanu faktycznego 
spowodowanego zdarzeniem losowym przed rozpoczęciem przez Towarzystwo czynności likwidacyjnych, chyba że w terminie 7 dni od otrzymania przez Towarzystwo 
zawiadomienia o szkodzie nie zostały podjęte czynności likwidacyjne lub zmiany były niezbędne dla zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub dla zmniejszenia szkody 
bądź ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;

• umożliwienie Towarzystwu dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania;
• udzielenie Towarzystwu żądanych wyjaśnień oraz przedstawienie wymaganych dokumentów i innych dowodów, o ile pozostają one w posiadaniu Ubezpieczonego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może zostać opłacona jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat określa się w dokumencie ubezpieczenia. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
• Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada po dniu, w którym rozpoczyna się określony w dokumencie 

ubezpieczenia okres ubezpieczenia, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się w dniu określonym w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 
W przypadku gdy składka lub jej pierwsza rata nie zostały zapłacone w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, w którym ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona 
z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

• Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada przed dniem, w którym rozpoczyna się określony 
w umowie ubezpieczenia okres ubezpieczenia, a składka lub jej pierwsza rata nie zostały zapłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, 
odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. W przypadku gdy składka lub jej pierwsza rata nie zostały 
zapłacone do 30 dnia, licząc od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, Towarzystwo wypowie umowę ubezpieczenia, która ulegnie 
rozwiązaniu z tym dniem.

• Towarzystwo może przyjąć odpowiedzialność z chwilą wystawienia dokumentu ubezpieczenia, przed zapłatą składki lub jej pierwszej raty, przy czym: w dokumencie 
ubezpieczenia określone są data i godzina zawarcia umowy ubezpieczenia oraz termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, nie dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia dokumentu 
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta;
• z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia Towarzystwa o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
• w wyniku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dokonanego przez Towarzystwo lub Ubezpieczającego;
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia dla zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu rolniczego;
• z dniem wyrejestrowania ciągnika rolniczego, przyczepy lub naczepy, o ile Towarzystwo nie potwierdziło pisemnie dalszego udzielania ochrony ubezpieczeniowej w okresie 

wyrejestrowania tego sprzętu rolniczego;
• w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o ile Towarzystwo nie wyraziło zgody na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia poprzez: 
• wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów prawa lub postanowień OWU;
• odstąpienie od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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