
Ubezpieczenie budynków rolniczych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń losowych”

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

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i  innych zdarzeń losowych, należące do 
grupy 8 i 9 Działu II, Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wchodzące w  skład 

gospodarstwa rolnego, będące w  posiadaniu rolnika, 
o powierzchni powyżej 20 m2.

 Z  tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje 
odszkodowanie za szkody powstałe w  budynkach na skutek 
zdarzeń losowych: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, 
deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, 
eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku 
statku powietrznego.

 W  granicach sumy ubezpieczenia Towarzystwo obowiązane 
jest zwrócić Ubezpieczającemu uzasadnione okolicznościami 
zdarzenia koszty poniesione w  celu zapobieżenia zwiększeniu 
szkody.

 Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego 
budynku rolniczego i odpowiada wartości nowej w odniesieniu 
do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia 
nie przekracza 10% lub wartości rzeczywistej budynku 
z uwzględnieniem stopnia zużycia budynku.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo  nie odpowiada za zaistniałe w  budynkach rolniczych 
szkody: 

 wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osobę, 
za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która 
pozostaje z  ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie 
domowym; 

 wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez 
ubezpieczającego lub osobę, za którą ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność lub która pozostaje z  ubezpieczającym we 
wspólnym gospodarstwie domowym

 górnicze w  rozumieniu przepisów Prawa geologicznego 
i górniczego; 

 powstałe wskutek trzęsienia ziemi.

Wysokość szkody w budynkach rolniczych:
 zmniejsza się o  wartość pozostałości, które mogą być 

przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy; 
 zwiększa się w granicach sumy ubezpieczenia o udokumentowane 

koszty uprzątnięcia miejsca szkody w wysokości do 5% wartości 
szkody.Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje:
 budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy 

zużycia; 
 budynków przeznaczonych do rozbiórki na podstawie 

ostatecznych decyzji właściwych organów; 
 namiotów i tuneli foliowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Zawarcie umowy ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązek ubezpieczenia budynku 
rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. 

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, na których jest położony budynek rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego;
• w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 1 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. 62a 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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