JESTEŚMY
gdy ruszasz w pole
Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Zadbaj o ich odpowiednią ochronę.

Generali, z myślą
o Rolnikach

Ubezpieczenie maszyn rolniczych Generali Agro Ekspert

Okres ubezpieczenia

Grupa docelowa

zależny od wariantu ubezpieczenia




rolnicy indywidualni
przedsiębiorcy rolni

Zakres terytorialny

OWU

Polska

Ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie
Generali Agro Ekspert

Dostępne ubezpieczenia w ramach produktu

Agro Casco

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(obowiązkowe)

maszyny rolnicze samobieżne, ciągnięte lub
zawieszane

Maszyny od ognia i innych zdarzeń losowych

OC z tytułu wykonywania usług
międzysąsiedzkich

maszyny stacjonarne, urządzenia,
wyposażenie budynków (np. inwentarskich,
magazynowych i gospodarczych)

NNW kierowcy i pasażerów

Porada Prawna

Najważniejsze atuty ubezpieczenia




szeroki zakres ochrony, zawierający specyficzne ryzyka
związane z maszynami rolniczymi
możliwość dopasowania zakresu ochrony do potrzeb
klienta i jego możliwości finansowych



All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco



pokrycie kosztów wynajęcia maszyny zastępczej (Prestiż)





odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach
rolnych
stała suma ubezpieczenia przez 12 miesięcy



odpowiedzialność za szkody kradzieżowe, kradzież
z każdego miejsca na terenie Polski



możliwość ubezpieczenia wielu maszyn na jednej polisie



możliwość zawarcia umowy wieloletniej



likwidacja szkód prowadzona przez zespół najlepszych
ekspertów na rynku



bezgotówkowa likwidacja szkód



likwidacja szkód w serwisie w każdym wariancie

Zakres ubezpieczenia Agro Casco
Ważne elementy ubezpieczenia

Prestiż

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk)

Premium

Komfort

uwaga: obowiązują wyłączenia odpowiedzialności określone w OWU

miesięczne

3

3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

20 000 zł

15 000 zł

5 000 zł

100 000 zł
lub bez limitu

50 000 zł
lub 100 000 zł

15 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Szkody w oponach
(bez uszkodzenia innych części)

do 10% sumy
ubezpieczenia
maks. 9 000 zł

do 10% sumy
ubezpieczenia
maks. 6 000 zł

do 10% sumy
ubezpieczenia
maks. 3 000 zł

Koszty wynajęcia maszyny zastępczej

do 10% sumy
ubezpieczenia
maks. 5 000 zł
10 000 zł

10 000 zł

Okres ubezpieczenia

roczne/
wieloletnie

Koszty transportu i parkowania maszyny
po szkodzie
Awaria spowodowana przedostaniem się ciała
obcego
Awaria wskazanych układów ciągnika
rolniczego (maksymalnie jedno zdarzenie
na każdy układ)

Szkody w przewożonym ładunku (płody rolne)

10 000 zł

Szkody w szybach

Kradzież maszyny rolniczej

niezależnie od przyczyny powstania szkody

niezależnie od miejsca garażowania, przechowywania lub postoju (na terenie Polski)

Brak udziałów własnych

możliwość wykupienia

Brak franszyzy integralnej
Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
po szkodzie częściowej
Stała suma ubezpieczenia przez 12 miesięcy

Likwidacja szkód – wariant serwisowy

Likwidacja szkód – wariant kosztorysowy

jeżeli Klient będzie chciał naprawić maszynę we własnym zakresie
15 lat

Brak stosowania amortyzacji części dla maszyn
nie starszych niż

10 lat
(15 lat za opłatą
dodatkowej składki)

5 lat
(10 lat za opłatą
dodatkowej składki)

niezależnie od wieku maszyny amortyzacja zawsze dotyczy: ogumienia,
akumulatora, sprzęgła, amortyzatorów, elementów układu wydechowego lub
pozostałych elementów roboczych podlegających naturalnemu zużyciu w wyniku
wykonywanej pracy

Dodatkowe ubezpieczenia

NNW kierowcy i pasażerów

OC z tytułu wykonywania usług
międzysąsiedzkich

Porada Prawna

suma ubezpieczenia

suma gwarancyjna

limit porad

50 000 zł lub 100 000 zł

Klient może skorzystać
z 7 porad prawnych w trakcie okresu
ubezpieczenia (z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego, karnego,
administracyjnego, pracy i ubezpieczeń
społecznych)

30 000 zł

OC usług międzysąsiedzkich

Dla kogo

Zakres

Dostępność

Składka

rolnicy (os. fizyczne)
świadczący usługi na rzecz
osób trzecich

szkody wyrządzone
osobom trzecim podczas
wykonywania usług,
np. w trakcie żniw

przy zawarciu OC pojazdu
lub Agro Casco

150 zł rocznie dla sumy
gwarancyjnej 50 000 zł

Moje notatki

Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

generaliagro.pl
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