
Ubezpieczenie mikroprzedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ( „Towarzystwo”). 
Produkt: „Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo”.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia „Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo” zatwierdzonych Uchwałą nr 19/2022 Zarządu AGRO Ubezpieczeń - Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych z dnia 2 marca 2022 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 marca 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie należące do grup 8, 9, 13 i 18 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
zawierane w formie umowy indywidualnej na rachunek przedsiębiorców lub w przypadku posiadania nieruchomości na wynajem dla osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej. Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów o wartości majątku do 2 mln zł i wysokości obrotu z działalności 
gospodarczej za ostatni rok do 2 mln zł, zatrudniających do 20 osób.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie wybrane przez Ubezpieczającego 
przedmioty i zdarzenia. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 mienie, ubezpieczane od pożaru i innych zdarzeń losowych, 
w tym: budynki, lokale, elementy działki, nakłady inwestycyjne, 
maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie osób trzecich, mienie 
pracownicze, środki obrotowe, wartości pieniężne, sprzęt elektroniczny, 
oprogramowanie;

 odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia;

 ubezpieczenie assistance „Pomoc w Firmie”: organizacja pomocy 
i pokrycie kosztów.

Suma ubezpieczenia
 Mienie:

• dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia suma ubezpieczenia 
jest ustalana przez Ubezpieczającego oddzielnie;

• dla niektórych przedmiotów i szkód obowiązują dodatkowe limity, np.: 
budynki o konstrukcji z płyty warstwowej – 200 000 zł, ruchomości, 
stałe elementy w budynkach o konstrukcji z płyty warstwowej  
– 200 000 zł, wartości pieniężne – 10 000 zł, mienie pracownicze  
– 5 000 zł, sprzęt elektroniczny stacjonarny – 200 000 zł, sprzęt 
elektroniczny przenośny – 80 000 zł, w ramach sumy ubezpieczenia 
dla sprzętu elektronicznego suma dla oprogramowania – 10 000 zł, dla 
ruchomości stałych elementów od kradzieży z włamaniem, rabunku 
– 200 000 zł, w tym dla wartości pieniężnych 10 000 zł, dla mienia 
pracowniczego – 1000 zł na jednego pracownika, nie więcej niż 3000 zł 
na wszystkich pracowników, dla sprzętu elektronicznego od kradzieży 
z włamaniem, rabunku – 50 000 zł;

• dla katastrofy budowlanej limit wynosi 300 000 zł, dla przepięć limit 
wynosi 50 000 zł, dla zamarzania limit wynosi 5% sumy ubezpieczenia 
– maksymalnie 30 000 zł, dla wandalizmu maksymalnie 20 000 zł, 
w tym podlimit dla graffiti wynosi 2 000 zł; 

• dla stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych limit wynosi 
maksymalnie 50 000 zł.

 Odpowiedzialność cywilna (OC) na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia z maksymalną sumą gwarancyjną 500 000 zł 
z uwzględnieniem podlimitów określonych dla zdarzeń dodatkowych: 
OC pracodawcy – 200 000 zł, OC najemcy – 100 000 zł, OC za szkody 
w rzeczach najemcy – 100 000 zł, OC mienia w pieczy, pod dozorem 
Ubezpieczonego – 50 000 zł, OC w związku z mieniem oddanym do 
naprawy, obróbki, czyszczenia, pakowania, serwisowania – 100 000 zł, 
OC z tytułu zatruć pokarmowych – 50 000 zł, OC farmaceuty i technika 
farmacji – 50 000 zł.

 Ubezpieczenie assistance „Pomoc w Firmie” – interwencja specjalisty – 
2 x 500 zł, dozór mienia – 1 x 1000 zł, pomoc serwisanta – 3 x 700 zł, pomoc 
informatyka – 3 x 700 zł, infolinia prawna – 2 razy, infolinia księgowa – 
5 razy.

Sumy ubezpieczenia, suma gwarancyjna, limity i podlimity ulegają zmniejszeniu 
o wypłacone odszkodowanie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Towarzystwo nie odpowiada za szkody w:

 przedmiotach i zdarzeniach, który nie zostały wykupione;
 budynkach, lokalach i mieniu ruchomym przeznaczonym do rozbiórki, 

złomowania, wycofanym z użytkowania i obiegu, przeterminowanym, 
opuszczonym, niemającym pozwolenia na użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem, nieposiadającym odbiorów, mającym wady 
budowlane, wady produkcyjne, zbudowanym i skonstruowanym 
niezgodnie z projektem, będącym w nienależytym stanie, pustostanach;

 budynkach, lokalach nieużytkowanych dłużej niż 30 dni oraz 
w znajdującym się w nich mieniu ;

 obiektach niespełniających definicji budynku i lokalu oraz kioskach, 
pawilonach, szklarniach, kontenerach, namiotach, tunelach foliowych;

 budynkach, lokalach, elementach działki drewnianych, krytych strzechą 
(słomą, trzciną, trawą), gontem drewnianym, drewnianą dachówką oraz 
w znajdującym się w nich mieniu;

 maszynach budowlanych, maszynach rolniczych, pojazdach 
podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom i rejestracji, quadach, 
pojazdach wolnobieżnych, z wyłączeniem wózków widłowych;

 statkach pływających i statkach powietrznych, w tym dronach, balonach, 
lotniach, spadochronach, taborze kolejowym i pozostałych pojazdach 
szynowych;

 środkach obrotowych i mieniu osób trzecich przechowywanych na 
świeżym powietrzu;

 liniach przesyłowych, energetycznych i kolejowych, kablach 
podziemnych, słupach energetycznych.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód:

 powstałych wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
oraz osób bliskich Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego;

 powstałych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego lub wyrządzonych przez osoby bliskie 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania 
odpowiada względom słuszności. Wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w przypadku, kiedy szkodę wyrządził 
Ubezpieczający/Ubezpieczony;

 spowodowanych przez osoby bliskie Ubezpieczającemu;
 wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom pozostającym z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym i osobom bliskim;
 wyrządzonych przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu, będących 
w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
z 2005 r., nr 179 poz. 1485 ze zm.), jeżeli miało to wpływ na powstanie 
szkody;

 związanych z działalnością górniczą i pozostałą działalnością wydobywczą 
oraz robotami ziemnymi w rozumieniu prawa geologicznego oraz 
górniczego;

     



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia do obowiązków Ubezpieczonego 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.

W trakcie trwania Umowy ubezpieczenia do obowiązków Ubezpieczonego należy:
• przestrzeganie zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów bezpieczeństwa, mających na celu zapobieganie powstaniu lub zwiększeniu szkody, a także przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa budowlanego, bhp, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploatacji urządzeń 
technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, ochrony osób i mienia oraz rachunkowości;

• utrzymywanie budynków, lokali, budowli w należytym stanie technicznym, dbanie o sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji, w tym instalacji elektrycznej, grzewczej, 
systemu ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej;

• prowadzenie ewidencji księgowej lub wykazu ubezpieczonego mienia wraz z jego charakterystyką i wartością zadeklarowaną do ubezpieczenia;
• przestrzeganie zaleceń wydanych przez Towarzystwo oraz usunięcie w wyznaczonym terminie szczególnego zagrożenia, do usunięcia którego pisemnie zobowiązało go 

Towarzystwo (zalecenia); za szczególne zagrożenie uważa się takie, które już wcześniej było przyczyną szkody;
• bezzwłoczna wymiana zamków na własny koszt w przypadku utraty kluczy (także zapasowych) do budynku stanowiącego miejsce ubezpieczenia Ubezpieczonego.

W przypadku wystąpienia szkody do obowiązków Ubezpieczonego należy:
• ratowanie mienia dostępnymi środkami, tak aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiar;
• wezwanie stosownych jednostek ratowniczych, jeżeli sytuacja tego wymaga;
• zawiadomienie Towarzystwa o szkodzie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zajścia szkody lub uzyskania wiadomości o niej;
• umożliwienie Towarzystwu w razie szkody dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania;
• udzielenie Towarzystwu żądanych wyjaśnień oraz przedstawienie wymaganych dokumentów, o ile pozostają one w posiadaniu Ubezpieczonego;
• niezmienianie stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest 

niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody; Towarzystwo nie może powołać się na to postanowienie, jeżeli przedstawiciel 
Towarzystwa nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

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

Sposób i termin płacenia składki (przelew lub przekaz pocztowy) wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

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;

Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada przed dniem, w którym rozpoczynasię 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 następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

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 za szkody powstałe w następstwie powodzi rozpoczyna się w 31 dniu po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia (karencja), z zastrzeżeniem, że ograniczenie 
odpowiedzialności nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonego, którego mienie zostało objęte ubezpieczeniem w poprzedniej umowie, a ochrona ubezpieczeniowa 
z tytułu poprzedniej umowy zakończyła się nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia niniejszej umowy i pod warunkiem, że zakres poprzedniej umowy obejmował 
ryzyko powodzi.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
• w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, limitu odpowiedzialności;
• z chwilą bezskutecznego upływu terminu zapłaty kolejnej raty składki wynikającego z wezwania;
• w wyniku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dokonanego przez Towarzystwo, jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie;
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
• w przypadku udokumentowanego zakończenia przez Ubezpieczonego działalności objętej umową ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę przez:
• odstąpienie od Umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni, licząc od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia, jeżeli jest przedsiębiorcą;
• odstąpienie od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, jeżeli Umowa została zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy przez osobę fizyczną;
• wypowiedzenie umowy – w przypadkach i na zasadach określonych w OWU.
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 powstałych wskutek: terroryzmu, wojny, działań zbrojnych, stanu 
wojennego, wojny domowej, stanu wyjątkowego, działań obcych 
państw, zamachu stanu, rewolucji, rebelii, manifestacji, przewrotu, 
sabotażu, przewrotu wojskowego, buntu w siłach zbrojnych, powstania, 
będące następstwem konfiskaty, zajęcia, zawłaszczenia, zarekwirowania, 
zniszczenia przez władze lub organy administracji i sądy, nacjonalizacji;

 spowodowanych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych;
 powstałych w mieniu lub z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie, 

kiedy działalność była zawieszona;
 w mieniu, które było zabezpieczone niezgodnie z wymaganiami 

opisanymi w OWU.
Pełna lista ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia.


