
1Biuro Ubezpieczeń Rolnictwa

AGRO PAKIET  

– bezpieczeństwo dla każdego Rolnika!
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STREFA  AGRO - kompleksowa oferta ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych 

dla sektora rolno-spożywczego

Ubezpieczenia 
obowiązkowe

Agro Pakiet

Agro Casco Uprawy

Pakiet ubezpieczeń Rolnych!
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OC rolnika

Ubezpieczenia obowiązkowe

Budynków rolniczych
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Zakres obowiązkowy AGRO PAKIET rozszerzenie zakresu obowiązkowego

✓ ogień

✓ powódź

✓ podtopienie

✓ grad

✓ uderzenie pioruna

✓ eksplozja

✓ obsunięcie się ziemi

✓ tąpnięcie

✓ lawina

✓ upadek statku 

powietrznego

✓ deszcz nawalny 

✓ huragan powyżej 24 m/s

✓ opady śniegu (powyżej 

85%)

✓ dym i sadza

✓ opad atmosferyczny 

(np. topniejący śnieg, lód)

✓ stłuczenia

✓ uderzenie pojazdu

✓ przepięcie

✓ trzęsienia ziemi

✓ katastrofa budowlana

✓ huk ponaddźwiękowy

✓ zniszczenia w związku 

z akcją ratowniczą

✓ upadek drzew i innych obiektów

✓ zalania

✓ huragan powyżej 13,9 m/s

✓ napór śniegu (bez limitu obciążenia)

✓ akty terroru 

✓ wandalizm

✓ rozmrożenie

✓ kradzież z włamaniem

✓ rabunek

✓ kradzież zewnętrznych elementów domu

✓ koszty poszukiwania przyczyny szkody 

UWAGA -

dodatkowa 

ochrona w zakresie 

20 ryzyk!!!

Dlaczego ubezpieczenie obowiązkowe  
budynków nie wystarczy?
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Ubezpieczenia 

obowiązkowe
AGRO PAKIET

UWAGA!! – podwajamy ilość ryzyk, chronimy okna i drzwi 

zniszczone podczas włamania – tego w „obowiązku” nie ma !!

Elementy konstrukcyjne - fundamenty, dach, 

ściany  

Instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 

gazowa, olejowa, ogrzewania pomieszczeń, 

wentylacyjna, kominowa, telefoniczna, 

komputerowa, antenowa, przeciwpożarowa, 

przeciwwłamaniowa 

Urządzenia techniczne np. indywidualne źródła 

ciepła, urządzenia do uzdatniania wody, 

oczyszczania ścieków

Stałe elementy np. meble w zabudowie, sprzęt 

AGD w zabudowie, kominki, piece, drzwi, okna
25 ryzyk

13 ryzyk

13 ryzyk

13 ryzyk

13 ryzyk

13 ryzyk

13 ryzyk

STREFA AGRO - kompleksowa ochrona 
budynków Rolnika
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W granicach SU pokrywamy również dodatkowe koszty związane z:

UWAGA – pokrywamy także koszty poszukiwania przyczyny szkody

Dodatkowe koszty

✓ akcją ratowniczą

✓ ratowaniem ubezpieczonego mienia

✓ usunięciem pozostałości po szkodzie                                                              –

do 5% wysokości szkody 

✓ naprawą zniszczonych lub uszkodzonych  

zabezpieczeń – do 10% SU ruchomości i stałych elementów, max 3.000 zł

✓ poszukiwaniem przyczyny szkody – 5% SU budynku mieszkalnego            

(lub stałych elementów), max 2.000 zł.

Dodatkowe koszty
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PRZEWAGI – chronimy także zewnętrzne elementy np. siłowniki 

od kradzieży 

Ubezpieczamy:

✓ dom Rolnika od 26 ryzyk (łącznie z obowiązkowymi), 

✓ stałe elementy domu,

✓ zewnętrzne stałe elementy od kradzieży 

(dodatkowa klauzula)

Zewnętrzne stałe elementy - trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, kolektory słoneczne, instalacje 

fotowoltaiczne, siłowniki w bramach, szyldy, neony, markizy, tablice reklamowe, zabezpieczenia okien i drzwi (np. 

rolety, żaluzje antywłamaniowe, okiennice), elementy oświetlenia oraz instalacji: alarmowych (w tym kamery), 

wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, inne elementy instalacji, które ze względów technologicznych muszą być 

zainstalowane na zewnątrz ubezpieczonego budynku lub budowli .

Kompleksowo chronimy dom Rolnika
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PLUSY – otwarty katalog budowli służących do przechowywania 

produktów  rolnych 

Dobrowolnie: 

✓ ogrodzenia, bramy oraz furtki,

✓ studnie, śmietniki, posągi,

✓ chodniki, podjazdy,

✓ baseny, fontanny, korty,

✓ wyposażenie dziecięcych placów zabaw 

(piaskownica, huśtawka, drabinki),

✓ lampy ogrodowe,

✓ kolektory słoneczne, 

✓ systemy fotowoltaiczne zainstalowane obok budynku,

✓ płyty do składowania obornika,

✓ zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce,

✓ silosy na kiszonki, na zboże i pasze o ładowności do 10 ton włącznie 

Budowle na terenie siedliska
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Ub. obowiązkowe AGRO PAKIET

Budynek mieszkalny do 10% zużycia 

technicznego
do 40 lat

Budynek gospodarczy

Budowle do 20 lat

Stałe elementy do 40 lat

PRZEWAGA – dom Rolnika do 40 lat zawsze w wartości nowej !!

Kiedy wartość odtworzeniowa?
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Ubezpieczenie budynków rolniczych to za mało – wiele przedmiotów 

pozostaje bez ochrony:

UWAGA - ochrona całego majątku Rolnika, także sprzętu rolniczego i zwierząt 

✓ ruchomości domowe

✓ rzeczy osobiste poza domem

✓ rzeczy osobiste gości

✓ szyby

✓ meble ogrodowe

✓ sprzęt rolniczy

✓ maszyny i urządzenia niezwiązane z rolnictwem

✓ zwierzęta gospodarskie

✓ ziemiopłody

✓ słoma, siano, trawy energetyczne

✓ materiały i zapasy

✓ drzewa i krzewy na terenie siedliska

✓ podjazdy i chodniki na terenie siedliska

!

Gospodarstwo to nie tylko budynki !!!
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Ruchomości domowe, które należą do Rolnika i jego osób bliskich, ale nie 

tylko…bo również:

WYRÓŻNIK – chronimy nie tylko telefon, nawet 

zrabowane zakupy

✓ przedmioty osobiste gości Rolnika (do kwoty 3.000 zł) tj.: odzież, przedmioty higieny 

osobistej, okulary, torba podróżna, walizka, plecak 

✓ rzeczy osobiste utracone na skutek rabunku (rozboju) poza miejscem 

ubezpieczenia (do kwoty 1.000 zł, w tym telefon do 300 zł)

tj.: torebka, teczka, plecak, dokumenty tożsamości, dowód rejestracyjny, bilety okresowe 

komunikacji publicznej, okulary, portmonetka, portfel, gotówka, karty płatnicze, klucze, zegarek, 

telefon komórkowy oraz artykuły spożywcze

!

Dobrze chronimy ruchomości domowe
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Dodatkową klauzulą ubezpieczamy od stłuczenia, pęknięcia lub innego 

uszkodzenia znajdujące się w budynkach mieszkalnych:

WYRÓŻNIK – chronimy także szyldy i reklamy świetlne Rolnika

✓ szyby zewnętrzne i wewnętrzne, 

✓ obudowy i osłony kabin prysznicowych, wanien 

i brodzików, 

✓ szklane lub lustrzane meble lub ich elementy, 

✓ szklane lub lustrzane elementy mebli wbudowanych 

na stałe, 

✓ kamienne blaty stołów i szafek, 

✓ szklane drzwi piekarników, kuchenek mikrofalowych, 

✓ szyby kominkowe, 

✓ lustra, witraże, 

✓ szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, 

✓ ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze, 

✓ akwaria, terraria, 

✓ neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych 

Jak się tłucze to na szczęście…
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Od zdarzeń losowych ubezpieczamy także przedmioty poza domem, które 

znajdują się w ogrodzie na terenie siedliska:

UWAGA – chronimy także rzeczy poza domem, w ogrodzie u Rolnika

✓ wózki i łóżeczka dziecięce pozostawione w ciągu dnia na zewnątrz 

✓ meble ogrodowe (w tym parasole)

✓ przenośne grille 

✓ drzewa i krzewy

✓ podjazdy i chodniki

Nie zapominamy o ogrodzie
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Sprzęt rolniczy ubezpieczamy na terenie siedliska od zdarzeń losowych, a 

w budynkach gospodarczych także od kradzieży z włamaniem i rabunku.

PLUSY – szeroki katalog ubezpieczanego sprzętu rolniczego 

Sprzęt rolniczy to np.:

✓ mieszalnik pasz 

✓ rozsiewacz do nawozu 

✓ kosiarka bębnowa 

✓ zgrabiarka 

✓ rozrzutnik obornika 

✓ pług obrotowy odwracalny 

✓ brona talerzowa 

✓ opryskiwacz 

Sprzętem rolniczym nie są :

✓ ciągniki rolnicze, 

✓ przyczepy rolnicze podlegające rejestracji

Wszelki sprzęt rolniczy



15Biuro Ubezpieczeń Rolnictwa

UWAGA – ubezpieczymy także ziemniaki przechowywane w kopcach   

Od zdarzeń losowych ubezpieczamy plony roślin zebrane i przechowywane w:

✓ budynkach gospodarczych

✓ budowlach

✓ kopcach na terenie siedliska

Dbamy o efekty pracy Rolnika - ziemiopłody
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UWAGA – chronimy także materiały opałowe na terenie siedliska

Ubezpieczamy od zdarzeń losowych na terenie siedliska materiały oraz 

przedmioty związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, w ilościach nie 

przeznaczonych do działalności handlowej, tj.: 

✓ materiały opałowe, 

✓ materiały budowlane, 

✓ części zamienne do sprzętu rolniczego, 

✓ nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, 

✓ pasze i odżywki dla zwierząt gospodarskich, 

✓ opakowania, klatki dla zwierząt, 

✓ nasiona i sadzeniaki

Chronimy także materiały i zapasy
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PRZEWAGI – ubezpieczamy także ule 

Za dodatkową składką ubezpieczamy od zdarzeń losowych na terenie siedliska 

pasieki powyżej 5 uli.

Pasieki do 5 uli  nie są objęte ochroną.

Nie ubezpieczamy pszczół.

Ubezpieczamy również pasieki
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UWAGA – ubezpieczamy też trawy energetyczne

W ramach dodatkowej klauzuli 

ubezpieczamy od zdarzeń 

losowych (bez zalania) słomę     

i siano przechowywane             

w budynku gospodarczym na 

terenie siedliska

Słoma i siano – dodatkowa klauzula
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Ubezpieczamy od zdarzeń losowych zwierzęta przeznaczone do hodowli, chowu 

lub użytku:

✓ bydło 

✓ konie

✓ trzoda chlewna

✓ kozy

✓ owce

✓ jeleniowate

✓ zwierzęta futerkowe

Ubezpieczamy również zwierzęta w produkcji fermowej – powyżej 50 sztuk 

(za wyjątkiem drobiu oraz zwierząt futerkowych)

Bezpieczne zwierzęta gospodarskie

KORZYŚCI – zwierzęta chronimy także na wypadek porażenia 

prądem  elektrycznym
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Ubezpieczamy od:

✓ zdarzeń losowych na terenie gospodarstwa rolnego

✓ kradzieży z włamaniem

✓ rabunek

✓ wandalizm 

✓ kolizja

✓ nagłe działanie czynnika 

chemicznego lub termicznego

pochodzącego z zewnątrz pojazdu

✓ zatopienie pojazdu

działanie osób trzecich w budynku 

gospodarczym na terenie siedliska

Pojazdy wolnobieżne

PLUSY – opcja przydatna na potrzeby banku
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Ubezpieczamy nie tylko sprzęt rolniczy, ale także maszyny, urządzenia 

i inne przedmioty związane z działalnością produkcyjną, handlową lub 

usługową, np.:

!

✓ lady chłodnicze i meble wykorzystywane 

w sklepie prowadzonym przez Rolnika

✓ maszyny wykorzystywane w warsztacie 

mechanicznym prowadzonym przez Rolnika

✓ maszyny wykorzystywane w zakładzie 

masarskim prowadzonym przez Rolnika

Maszyny i urządzenia niezwiązane z 
rolnictwem

PRZEWAGI – chronimy także mienie związane z aktywnością pozarolniczą
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Ubezpieczamy maszyny elektryczne od szkód elektrycznych !
✓ maszyny bez ograniczenia wiekowego (tylko transformatory do 25 lat)

✓ maszyny nie tylko związane z działalnością rolniczą 

✓ także generatory, prądnice, transformatory 

✓ w budynkach na terenie siedliska

Maszyny elektryczne

WYRÓŻNIKI – chronimy także w przypadku zwarcia (spięcia)
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Ponadstandardowa lista  

sprzętu

✓ ruchomości domowe, 

✓ rzeczy osobiste gości,

✓ maszyny i urządzenia nie związane z rolnictwem,

✓ szyby i inne przedmioty szklane,

✓ stałe elementy domu,

✓ maszyny elektryczne,

✓ elementy stałe na budynku 

Co w domu Rolnika?
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✓ ruchomości domowe, rzeczy osobiste gości, 

✓ stałe elementy budynku,

✓ sprzęt rolniczy, ziemiopłody,

✓ pojazdy wolnobieżne, 

✓ słoma i siano,

✓ maszyny i urządzenia nie związane 

z rolnictwem

✓ maszyny elektryczne

Co w budynku gospodarczym Rolnika?
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Ponadstandardowa lista  

sprzętu

✓ budynki mieszkalne i gospodarcze, budowle, 

✓ zewnętrzne stałe elementy,

✓ pasieki powyżej 5 uli,

✓ sprzęt rolniczy, ziemiopłody,

✓ materiały i zapasy,

✓ pojazdy wolnobieżne, 

✓ zwierzęta gospodarskie,

✓ drzewa i krzewy na posesji,

✓ meble ogrodowe, wózki dziecięce,

grille

Siedlisko – posesja wchodząca w skład gospodarstwa rolnego 

Ubezpieczonego, na której znajdują się: budynek mieszkalny i budynki 

gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Co na terenie siedliska Rolnika?
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Ponadstandardowa lista  

sprzętu

Na terenie gospodarstwa: 

✓pojazdy wolnobieżne, 

✓ bydło, owce i kozy

Poza gospodarstwem: 

✓ rzeczy osobiste – od rabunku 

(na terenie całej Polski) 

✓ konie – w miejscu ubezpieczenia

Gospodarstwo - znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczonego rolnika obszar użytków rolnych, gruntów 

pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający 

łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, 

a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim 

produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

Co na terenie i poza gospodarstwem Rolnika?
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AGRO PAKIET

Agro Pakiet to nie tylko ubezpieczenie majątku Rolnika

Ub. 
majątku

Ub. 
osobowe

OC w życiu 
prywatnym

Ochrona 
Prawna

Ub. 
Assistance
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Wiele sytuacji pozostaje bez ochrony np.: 

✓ opieka nad małoletnimi dziećmi, które podczas zabawy uszkodzą pompę ciepła sąsiada

koszt 6.500 zł

✓ kot zjadł złote rybki z oczka wodnego  sąsiada – koszt 500 zł

✓ zalanie sąsiada z mieszkania Rolnika, które ma w mieście – koszt 2.500 zł

✓ Rolnik podczas spotkania z przyjaciółmi niechcący przewrócił grill z rozżarzonymi węglami

na znajomego, dotkliwie go parząc – KL 1.500 zł

✓ uszkodzenie stodoły sąsiada podczas udzielania 

pomocy sąsiedzkiej – koszt 5.000 zł 

✓ wjechanie w kogoś podczas jazdy na nartach 

w czasie wyjazdu zimowego (złamana noga i sprzęt,

operacja, rehabilitacja – koszt 10.000 zł)

Dlaczego OC Rolnika nie wystarczy?

ZALETY – rozszerzamy ochronę na szkody niezwiązane 

z działalnością rolną
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Czynności życia prywatnego to m.in. czynności związane z:

✓ opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo będącymi osobami   

bliskimi Ubezpieczonego, zamieszkałymi  z nim, 

✓ posiadaniem przez Ubezpieczonego zwierząt domowych i pasiek, z wyjątkiem zwierząt 

utrzymywanych w celach handlowych lub hodowlanych, 

✓ posiadaniem lub użytkowaniem lokalu, budynku mieszkalnego, budowli, budynku 

gospodarczego wraz z instalacjami i stałymi elementami, w tym szkody powstałe w związku 

z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania, 

✓ posiadaniem lub użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa 

domowego, 

✓ posiadaniem lub użytkowaniem rowerów i wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego 

oraz drobnego sprzętu pływającego (bez silnika). 

OC w życiu prywatnym

UWAGA – chronimy także 

podczas wyjazdów wakacyjnych 

na terenie UE
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Za szkodę wyrządzoną przez psa z OC Rolnika odpowiadamy, gdy pies pełni użytkową 

rolę w gospodarstwie, czyli:

✓ pilnuje inwentarza, zbiorów lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tym 

gospodarstwie, 

✓ zapewnia bezpieczeństwo w gospodarstwie,

✓ stanowi element gospodarstwa niezbędny do jego 

funkcjonowania np. jest psem pasterskim.

Jeżeli pies jest chowany przez Rolnika dla przyjemności, jest zwierzęciem domowym, a nie 

gospodarskim, więc szkody przez niego spowodowane nie są objęte ochroną w ramach OC 

Rolnika.

W takiej sytuacji jest niezbędne OC w życiu prywatnym.

Szkody spowodowane przez psa Rolnika

KORZYŚCI – bez dodatkowej składki chronimy także jeśli szkodę zrobi 

pies domowy, nie tylko gospodarski
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Rozszerzenie OC w życiu prywatnym (1)

OC w związku z prowadzeniem agroturystyki na terenie RP przez Rolnika za 

szkody wyrządzone przez:

✓ Ubezpieczonego oraz osoby bliskie wskutek czynu niedozwolonego lub niewykonania 

albo nienależytego wykonania zobowiązania,

✓ pomoc domową czynem niedozwolonym lub niewykonaniem albo nienależytym 

wykonaniem zobowiązania, 

✓ Ubezpieczonego w związku z udostępnieniem produktu spożywczego, pozostającego w 

związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej rolnika (ochrona obejmuje również za 

szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wywołujących 

zatrucia pokarmowe); 

✓ Ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomej należącej 

do osoby trzeciej, a znajdującej się w pieczy (pod dozorem) Ubezpieczonego. 

Górną granicą odpowiedzialności za szkody w mieniu agroturystów, 

w granicach sumy gwarancyjnej, stanowi kwota: 

✓ dla przedmiotów osobistych – 5.000 zł na osobę; 

✓ dla przedmiotów wartościowych – 500 zł na osobę. 

✓ szkody wyrządzone przez konie przeznaczone do rekreacji. 

KORZYŚCI – Rolnik bez strachu może częstować agroturystów 

swoimi wyrobami
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OC w związku z wykonywaniem przez Rolnika prac i usług związanych z 

działalnością rolniczą na rzecz sąsiada – pomoc sąsiedzka

Podlimit sumy gwarancyjnej dla rozszerzenia 

wynosi: 50.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia (nie więcej niż suma gwarancyjna). 

Zakres terytorialny - Polska

Rozszerzenie OC w życiu prywatnym (2)

KORZYŚCI – gwarantujemy bezpieczną pomoc sąsiedzką
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Ochrona Prawna - pokrywamy koszty sądowe i prawnika, gdy klient:

✓ broni własnych interesów w sprawach karnych lub o wykroczenie nieumyślne 

✓ dochodzi swoich praw za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną 

czynem niedozwolonym

✓ dochodzi roszczeń z tytułu prawa własności, które zostało naruszone  

bezprawną ingerencją osób trzecich

✓ dochodzi roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z 

nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich.

Limit odpowiedzialności – 10.000 zł

Ochrona Prawna w życiu prywatnym

WYRÓŻNIK – pokryjemy koszty prawnika, gdy Rolnik będzie 

w trudnej sytuacji
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Jeżeli Rolnik został bezpodstawnie oskarżony np. o:

✓ przypadkowe odcięcie ręki sąsiadowi podczas prac

polowych,

✓ ciężkie pobicie mężczyzny z sąsiedniej wsi 

po sobotniej dyskotece

Jeżeli Rolnik oskarża np. o:

✓ zakłócenie w korzystaniu z siedliska na skutek nieprzyjemnego zapachu 

wydobywającego się z posesji sąsiada,

✓ samodzielne ustanowienie przez sąsiada drogi dojazdowej do posesji bez 

uzgodnienia z Rolnikiem, który jest właścicielem gruntu

Ochrona Prawna - w jakich sytuacjach 

pomożemy Rolnikowi? 

WYRÓŻNIK – pomagamy w trudnych chwilach zachować 

bezpieczeństwo finansowe
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Koszty:

✓ stawiennictwo adwokata przed organami ściągania 1.440 zł 

✓ Reprezentowanie Ubezpieczonego przed sądem: 3.500 zł

Sąsiad Rolnika ubezpieczonego w IR w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego 

wszedł na niezabezpieczoną działkę i wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał 

urazu głowy i zmarł.

Z urzędu wszczęto sprawę karną. Rolnik musiał skorzystać z pomocy profesjonalisty 

w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego (najniższego wyroku). 

Postępowanie Karne/cywilne - jakie są 
koszty?
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W pobliżu nieruchomości Rolnika, ubezpieczonej w IR w ramach Agro pakietu 

bez wcześniejszych  konsultacji z mieszkańcami, powstała ferma norek.

Z powodu wydobywających się stamtąd wyziewów Rolnik nie może sprzedać 

nieruchomości za kwotę, którą mógł uzyskać wcześniej -

strata powstała w jego majątku z tego tytułu została oszacowana na 100.000 zł 

Koszty:

✓ opłata sądowa 5.000 zł  (5% wartości przedmiotu sporu); 

✓ reprezentacja przed sądem: 5.400 zł (stawka minimalna wynikająca z 

Rozporządzenia).

Postępowanie Karne/cywilne - jakie są 
koszty?
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Opcja Podstawowa – elastyczna SU od 5.000 zł do 50.000 zł

Możliwość rozszerzenia zakresu o: 

✓ oparzenia, odmrożenia,

✓ pobyt w szpitalu w wyniku NW 

Czy wiesz, że… największą grupę chorób zawodowych rolników stanowią choroby

odzwierzęce: borelioza, toksoplazmoza, bąblowica, wścieklizna, zapalenie opon

mózgowych?

Najważniejsze! zakres rozszerzony o zawał serca, udar mózgu oraz jednorazowe

świadczenie w przypadku zdiagnozowania: boreliozy, bąblowicy, wścieklizny,

toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych (przewaga konkurencyjna!!!) –

wypłata nawet do 5.000 zł. 

Ubezpieczenie NNW – dedykowany zakres!

Korzyści – Na tych samych warunkach mogą być ubezpieczone osoby 

bliskie oraz pracownicy w gospodarstwie rolnym

http://wiescirolnicze.pl/prawo-i-finanse/premie-dla-mlodych-rolnikow-w-oddzialach-regionalnych-agencji/
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Usługi świadczymy całodobowo na terenie RP na rzecz ubezpieczonego 

Rolnika i osób bliskich wspólnie z nim zamieszkałych

W przypadku dużych szkód katastroficznych organizujemy i pokrywamy koszty:

✓ transportu ubezpieczonego Rolnika i jego osób bliskich,

✓ transportu ruchomości domowych do lokalu zastępczego,

✓ pobytu w hotelu – max 3 doby,

✓ organizacji wynajęcia lokalu zastępczego

Assistance domowy – bezpłatna pomoc

KORZYŚCI – zapewniamy pomoc szczególnie potrzebną przy 

szkodach katastroficznych 
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Zapewniamy pomoc następujących specjalistów bez limitu ilości interwencji:

✓ ślusarz,

✓ hydraulik,

✓ elektryk,

✓ dekarz,

✓ technik urządzeń grzewczych

Pomagamy w zastrzeżeniu karty.

Maksymalny limit 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Assistance domowy – bezpłatna pomoc

PRZEWAGI – bezpłatnie dodajemy ochronę przy ubezpieczeniu mienia
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ATUTY OFERTY:

✓ Huragan (13,9 m/s) – jeden z najniższych współczynników na rynku, dzięki temu 

akceptujemy szkody przy najniższej sile wiatru  

✓ Uszkodzenia w maszynach elektrycznych - opcja dla posiadaczy maszyn z silnikami 

elektrycznymi; np. mielących zboże, linie udojowe,

✓ Wartość odtworzeniowa przy budynkach gospodarczych – unikat rynkowy! 

✓ Uderzenie pojazdem i przewożonym ładunkiem - zniszczona brama to najczęstsza 

szkoda w ogrodzeniu

✓ Katastrofa budowlana – np. przewrócony silos - unikat rynkowy!

✓ Upadek latarni lub słupów na budynki - ważne dla osób mieszkających w sąsiedztwie 

lasu lub przy ulicy 

✓ Ochrona urządzeń/maszyn pozarolniczych dla klientów zajmujących się nie tylko 

rolnictwem, np. handlem - wagi elektroniczne 

Agro Pakiet – co nas wyróżnia?        cz. 1
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ATUTY OFERTY:

✓ Ubezpieczenie zewnętrznych stałych elementów również od kradzieży -

rekompensata strat gdy złodziej ukradnie siłownik z bramy

✓ Ubezpieczenie drzew i krzewów zasadzonych na terenie siedliska - ważne gdy silny 

deszcz lub huragan zniszczy rośliny w ogrodzie

✓ Bezpłatny home assistance - ślusarz, szklarz, dekarz i hotel do 3 dni to rzeczywiste 

wsparcie, gdy dom po szkodzie nie nadaje się do użytkowania 

✓ Pomoc sąsiedzka - z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym płacimy za szkody, które 

powstaną z winy Ubezpieczonego (jego pracownika) podczas prac polowych na terenie 

gospodarstwa „sąsiada” 

✓ Ochrona Prawna w życiu prywatnym - pokrycie kosztów prawnika i kosztów 

sądowych, gdy Rolnik broni lub dochodzi swoich praw od sąsiada, lub gdy jest 

oskarżony o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia z zakresu życia prywatnego

Agro Pakiet – co nas wyróżnia?        cz. 2
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✓ Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego i Rolnika oraz jego rodziny na jednej polisie.

✓ Łączenie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w dowolnej konfiguracji; opcje rozszerzenia o 

ryzyka m.in. zalanie, stłuczenie, przepięcie, wandalizm, koszty poszukiwania przyczyny 

szkody, katastrofę budowlaną, uderzenie pojazdu.

✓ Możliwość ubezpieczenia mienia charakterystycznego dla branży rolnej – od specyficznych budowli i 

urządzeń, maszyny rolnicze, plony, po zwierzęta gospodarskie.

✓ OC w życiu prywatnym z zakresem terytorialnym na terenie UE z możliwością rozszerzenia dla 

prowadzących działalność agroturystyczną, a także o pomoc sąsiedzką.

✓ Ochrona Prawna w życiu prywatnym.

✓ Usługi Assistance, także pomoc specjalistów (np. ślusarza, hydraulik).

✓ NNW dla domowników oraz pracowników zatrudnionych w gospodarstwie – szeroki zakres m.in. 

zakażenie boreliozą, wścieklizną, bąblowicą i toskoplazmozą, a także zapalenie opon mózgowych, 

oparzenia i odmrożenia 

✓ Możliwość odroczenia płatności dla polis zawartych w grudniu nawet do marca następnego roku 

w ubezpieczeniu obowiązkowym i mienia dobrowolnego. 

Agro Pakiet – jakie korzyści dla Rolnika?
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ATUTY dla SPRZEDAWCY:

✓ Wszystko na jednej polisie!

✓ Sprzedaż przez iPortal – wszystko w jednym miejscu!

✓ W ub. obowiązkowych łatwa wycena budynków na iPortalu 

✓ Bez konieczności wyceny budynków w ub. dobrowolnych

✓ Podpowiedzi na iPortalu

✓ Atrakcyjna prowizja!

✓ Dobra cena

STREFA AGRO – korzystny pakiet dla Agenta
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Najczęściej zadawane pytania – i odpowiedzi do nich poniżej.

?

Pytania i wątpliwości …
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Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na osobie będącej w posiadaniu 

gospodarstwa rolnego. 

Obowiązek ubezpieczenia istnieje bez względu na to, czy jest się 

posiadaczem wyłącznym czy też współposiadaczem gospodarstwa 

rolnego.

Czyli jeśli współwłaścicielami gospodarstwa rolnego jest 5 osób, to 

obowiązek zawarcia umowy ciąży na każdej z nich.  

Jednocześnie wystarczy, że którakolwiek z tych osób zawrze 

ubezpieczenie i obowiązek jest spełniony.

Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego?
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Czy spółka cywilna zobowiązana jest do zawarcia umowy 

ubezpieczenia obowiązkowego ?

Zgodnie z art. 44 ustawy zobowiązanym do zawarcia umowy jest rolnik. 

Rolnikiem jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest 

gospodarstwo rolne.

Czyli spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego, spółdzielnie 

rolnicze – nie muszą zawierać ubezpieczenia obowiązkowego. 

Jednak w przypadku spółek cywilnych należy pamiętać, że posiadaczem 

gospodarstwa rolnego nie jest sama spółka, która nie posiada 

podmiotowości prawnej, tylko jej wspólnicy. 

Każdy ze wspólników spółki cywilnej będący osobą fizyczną jest zatem 

rolnikiem w rozumieniu ustawy i umowa ubezpieczenia musi być zawarta.

Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego?
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Ustawa nie określa, czy w przypadku oddania gospodarstwa w posiadanie 

zależne obowiązek ubezpieczenia spoczywa tylko na posiadaczu samoistnym 

czy też na zależnym.

Przykład:

Pan Andrzej jest właścicielem 10 ha gospodarstwa rolnego. Wydzierżawił  całość 

sąsiadowi – Kto musi zawrzeć ubezpieczenie?

Pamiętajmy, że obowiązek ubezpieczenia ciąży tu zarówno na dzierżawcy (sąsiad) jak 

i na Panu Andrzeju.

Spełnienie obowiązku przez jednego z nich zwalnia pozostałych właścicieli z tej 

powinności.

Dzierżawa gospodarstwa - kto ma obowiązek 
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego?
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Solary zamontowane na dachu domu 

- ubezpieczamy jako stałe elementy 

budynku mieszkalnego 

Solary zainstalowane obok budynku 

– ubezpieczamy jako budowle

UWAGA!

Analogicznie postępujemy w przypadku ubezpieczania instalacji fotowoltaicznych.

Jak ubezpieczyć kolektory słoneczne ?
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Przykład:

Pan Andrzej w dniu 30.10.2017 sprzedaje  9,5 ha swojego gospodarstwa sąsiadowi 

(a posiada10 ha).

Wraz  ze sprzedażą 9,5 ha Pan Andrzej nie jest już posiadaczem gospodarstwa 

rolnego, więc nie jest już rolnikiem. 

Umowa zawarta przez niego przechodzi na osobę, która ziemię zakupiła. Nowy 

posiadacz może korzystać z ubezpieczenia do końca trwania umowy, chyba że 

wcześniej ją wypowie. Umowa ta wygaśnie z dniem końca okresu ubezpieczenia i 

nie zostanie zawarta na kolejny rok.

Pan Andrzej przestał być rolnikiem ponieważ po sprzedaży jest posiadaczem 

tylko 0,5  ha – wyjątek stanowi sytuacja, gdyby Pan  Andrzej prowadził dział 

specjalny produkcji rolnej – byłby wówczas rolnikiem niezależnie od wielkości 

gospodarstwa.

Sprzedaż części gospodarstwa rolnego
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Przykład:

Pan Jan jest właścicielem 100 ha gospodarstwa rolnego. W dniu 30.10.2017r na 20 

urodziny córki  Joanny postanowił  aktem darowizny przekazać jej 50 ha ziemi.

Z dniem 30.10.2017 powstało nowe 50 ha gospodarstwo rolne, a obowiązek jego 

ubezpieczenia spoczywa na Pani Joannie.  Umowa ubezpieczenia powinna zostać 

zawarta od dnia objęcia w posiadanie tego gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne Pana Jana uległo zmniejszeniu o 50 ha, może on wystąpić do 

swojego ubezpieczyciela o zmniejszenie składki ubezpieczeniowej. Umowa przez 

niego zawarta nadal jest ważna.

Podział gospodarstwa – i co dalej?
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Przykład:

Pan Kazimierz jest właścicielem gospodarstwa rolnego, jego budynki rolnicze 

zlokalizowane są w kilku miejscach, pod różnymi adresami. 

Czy trzeba wystawiać oddzielną polisę na każdą z tych lokalizacji?

TAK, jeżeli budynki posiadają różne adresy, to należy wystawić odrębne umowy 

ubezpieczenia dla każdej z lokalizacji.

Budynki rolnicze w różnej lokalizacji 

– jak ubezpieczyć?
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Dziękujemy za uwagę


