
Ubezpieczenie OC Rolników
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i  informacje umowne podane są w  Ustawie o  ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku z późniejszymi 
zmianami (dalej „Ustawa”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników, należące do grupy 13 Działu II, Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rol

nika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym 
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę 
w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa.

 Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca 
z  nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pra
cująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszko
dowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika 
tego gospodarstwa szkodę, będącą następstwem śmierci, uszko
dzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia.

 W granicach sumy gwarancyjnej Towarzystwo zobowiązane jest 
zwrócić Ubezpieczającemu:
• uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty poniesione 

w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody;
• niezbędne koszty obrony w  postępowaniu karnym i  koszty 

zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych 
na polecenie lub za zgodą Towarzystwa. 

 Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w zło
tych: 
• w  przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w  odnie

sieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

• w  przypadku szkód w  mieniu – 1 000 000 euro w  odnie
sieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski obowiązującego w  dniu wyrządzenia 
szkody.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

 w  mieniu, wyrządzonych rolnikowi przez osoby pracujące 
w  jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z  rolnikiem 
we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom 
pozostającym z  rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym; 

 spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych nie po cho
dzących od zwierząt; 

 w mieniu, spowodowanych wadą towarów dostarczonych przez 
osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; 
jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład 
ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy 
osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach; 

 powstałych wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub 
zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez 
osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, 
przechowania lub naprawy; 

 polegających na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów 
wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów 
filatelistycznych, numizmatycznych i innych; 

 polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska; 
 wynikłych z  kar pieniężnych, grzywien sądowych i  admi nis

tracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami 
wobec budżetu państwa.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

 Towarzystwu oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwa
ran cyjnemu, w  przypadkach określonych w  art.  98 ust.  2 
pkt  1  Ustawy, przysługuje uprawnienie do dochodzenia od 
sprawcy szkody zwrotu wypłaconego z  tytułu ubezpieczenia 
OC rolników odszkodowania, jeżeli wyrządził on szkodę 
umyślnie, w  stanie po spożyciu alkoholu lub w  stanie 
nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Odszkodowanie ustala się i  wypłaca w  granicach 
odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej 
jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

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 Ubezpieczonego w czasie trwania umowy należy:
• powiadomienie Towarzystwa na piśmie o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania oraz o danych osoby 

obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany;
• osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie ponosi odpowiedzialność wobec Towarzystwa za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym 

nastąpiło objęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie. Rolnik dotychczas posiadający gospodarstwo rolne ponosi solidarną odpowiedzialność z osobą 
obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło objęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie, do 
dnia powiadomienia Towarzystwa o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Do obowiązków Ubezpieczonego w przypadku zgłoszenia roszczenia należy:
• przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie 

pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych;
• zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
• niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających 

przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

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.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
• z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta umowa ubezpieczenia;
• z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego;
• z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny; 
• w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 Ustawy;
• z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości Towarzystwa;
• z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
• z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 46a ust. 1 Ustawy.

Jak rozwiązać umowę?
Umowę ubezpieczenia można rozwiązać poprzez:
• wypowiedzenie umowy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia; 
• odstąpienie w przypadkach określonych w Ustawie. 
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