Ubezpieczenie Agrocasco
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Produkt: Agrocasco

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz Ogólnych
warunkach ubezpieczenia agrocasco zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUZ TUW, obowiązujących od dnia 22 listopada 2017 r., w których znajdują się szczegółowe
informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.
Grupy ubezpieczenia: 3 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?







Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie:
maszyny rolnicze/sprzęt rolniczy, których wiek nie przekracza 20 lat, a
mianowicie:

kombajny rolnicze,

ciągniki,

sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe, agregaty uprawowe,

kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki,

prasy, młocarnie,

środki transportowe bez własnego napędu (np. przyczepy, naczepy,
wózki itp.),

i inne służące prowadzeniu działalności rolniczej.
Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje szkody w
ubezpieczonym mieniu spowodowane przez:

wypadek

ogień i inne zdarzenia losowe, tj.: deszcz nawalny, dym i sadza, grad,
huk ponaddźwiękowy, huragan, lawinę, napór śniegu, obsuwanie się
ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu
lądowego, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego,
wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie, trzęsienie ziemi.
Ubezpieczenie w zakresie rozszerzonym obejmuje szkody w
ubezpieczonym mieniu spowodowane przez:

wypadek

ogień i inne zdarzenia losowe, tj.: deszcz nawalny, dym i sadza, grad,
huk ponaddźwiękowy, huragan, lawinę, napór śniegu, obsuwanie się
ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu
lądowego, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego,
wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie, trzęsienie ziemi.

kradzież z włamaniem i rabunek
Dodatkowo w ramach zakresu rozszerzonego ochrona ubezpieczeniowa
może obejmować:

kradzież samobieżnej maszyny rolniczej z terenu pola położonego na
obszarze
gospodarstwa
rolnego
należącego
do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i na terenie dzierżawionych
gruntów
- z możliwością rozszerzenia zakresu o miejsce świadczenia usług
dla osób trzecich w okresie wykonywania sezonowych prac polowych
(nie dotyczy osprzętu)

dewastację maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego, użytkowanych
w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

szkody związane z powstaniem awarii na skutek przedostania się
do maszyny rolniczej/sprzętu rolniczego ciała obcego użytkowanego
w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego



Suma Ubezpieczenia
Ubezpieczający deklaruje oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdej
maszyny rolniczej i sprzętu rolniczego.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej,
przez którą rozumie się wartość rynkową w stanie nowym
pomniejszoną o stopień technicznego zużycia, markę, typ, rok
produkcji maszyny rolniczej / sprzętu rolniczego. W przypadku
maszyn rolniczych / sprzętu rolniczego nietypowych dopuszcza się
ustalenie wartości przez rzeczoznawcę.:

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?





maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego wykonanych systemem gospodarczym
(tzw. samy).
w maszynach rolniczych/sprzęcie rolniczym, których wiek przekroczył 20 lat
osprzętu w ubezpieczeniu od kradzieży z miejsca świadczenia usług dla
osób trzecich w okresie wykonywania sezonowych prac polowych

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Główne wyłączenia odpowiedzialności - TUZ TUW nie odpowiada m.in. za szkody:
!
spowodowane umyślnie przez Ubezpieczającego i osoby bliskie oraz
zatrudnione przez Ubezpieczającego; w razie rażącego niedbalstwa
odszkodowanie się nie należy, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności
!
podczas używania maszyn rolniczych / sprzętu rolniczego przez osoby w
stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środków
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, o ile miało to
wpływ na powstanie szkody
!
podczas obsługiwania maszyn rolniczych / sprzętu rolniczego przez osoby
nie posiadające właściwych wymaganych prawem uprawnień do obsługi
maszyn rolniczych / sprzętu rolniczego, o ile miało to wpływ na powstanie
szkody
!
jeżeli przedmiotem kradzieży były tylko części ubezpieczonych maszyn
rolniczych / sprzętu rolniczego – wyłącznie w przypadku ubezpieczenia
maszyn rolniczych /sprzętu rolniczego na terenie pola położonego na
obszarze gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego i na terenie dzierżawionych gruntów oraz w miejscu
świadczenia usług dla osób trzecich w zakresie wykonywania sezonowych
prac polowych
!
powstałe w następstwie użytkowania maszyn rolniczych / sprzętu rolniczego
niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, a także zaistniałe
wskutek niewłaściwego załadowania i rozładowania oraz przewożenia
ładunku,
!
polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, chyba że powstały
one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części maszyn
rolniczych / sprzętu rolniczego, za uszkodzenie których wypłaca się
odszkodowanie
!
powstałe w ciągnikach niezarejestrowanych lub nie posiadających ważnego
badania technicznego (jeżeli zgodnie z prawem podlegają rejestracji) w dniu
zaistnienia szkody, potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego, o ile
miało to wpływ na powstanie szkody
!
powstałe
wskutek samozapłonu/samoczynnego zapalenia maszyn
samobieżnych, których wiek przekroczył 10 lat
!
powstałe w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,
jeżeli przyczyną powstania szkody był zły stan techniczny dachu lub innych
elementów budynku
!
przedostania się deszczu, gradu, śniegu przez niewłaściwie zamknięte oraz
niedomknięte okna, drzwi zewnętrzne i inne otwory, chyba że otwory te
powstały w wyniku działania zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem
Udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w szkodzie:
!
w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o kradzież
maszyny samobieżnej z pola (z miejsca trwania sezonowych prac polowych)
– 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju ubezpieczonego mienia
!
dla pozostałych szkód w przypadku:
o
pierwszej szkody - nie mniej niż 200 zł,
o
drugiej szkody - 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500 zł,
o
trzeciej szkody - 20% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000 zł.
Ograniczenie odpowiedzialności TUZ TUW
!
w ubezpieczeniu osprzętu stanowiącego wyposażenie ubezpieczonych
maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego - TUZ TUW odpowiada do
limitu w wysokości 10% wartości poszczególnej ubezpieczonej maszyny
rolniczej/sprzętu rolniczego wymienionej w umowie ubezpieczenia

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?




wypadek oraz ogień i inne zdarzenia losowe:
dewastacja maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego, użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
szkody związane z powstaniem awarii na skutek przedostania się do maszyny rolniczej/sprzętu rolniczego ciała obcego użytkowanego w związku z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na terenie gospodarstwa rolnego należącego do ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym na terenie pola położonego na obszarze
gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, na terenie dzierżawionych gruntów oraz za opłatą dodatkowej składki w miejscu świadczenia usług dla osób
trzecich w zakresie wykonywania sezonowych prac polowych



kradzież z włamaniem i rabunek
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na terenie gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z wyłączeniem zdarzeń zaistniałych: na terenie pola
położonego na obszarze gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dzierżawionych gruntów oraz w miejscu świadczenia usług dla osób trzecich w
zakresie wykonywania sezonowych prac polowych, pod warunkiem zachowania wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU.



kradzieży samobieżnej maszyny rolniczej
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na terenie pola położonego na obszarze gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i na terenie dzierżawionych
gruntów oraz za opłatą dodatkowej składki w miejscu świadczenia usług dla osób trzecich w okresie wykonywania sezonowych prac polowych (z wyłączeniem osprzętu), pod
warunkiem zachowania wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki Ubezpieczającego
Obowiązki na początku umowy



opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w umowie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, niż początek
ochrony ubezpieczeniowej

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz)
Obowiązki w czasie trwania umowy






zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości
zgłaszania zmiany adresu zamieszkania
opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: przestrzegania wymogów zabezpieczenia mienia
Wymogi zabezpieczenia mienia w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem

Maszyny rolnicze / sprzęt rolniczy muszą być przechowywane w pomieszczeniach należycie zabezpieczonych, w których wszystkie drzwi prowadzące do
pomieszczeń powinny być w dobrym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez
użycia siły i narzędzi. Drzwi powinny być zaopatrzone w co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, lub jeden zamek wielopunktowy, lub jeden zamek
mechaniczno-elektroniczny, lub kłódkę wielozastawkową. Przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło powinno być unieruchomione zasuwami od góry i od
dołu.

Klucze do pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone maszyny rolnicze / sprzęt rolniczy powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed
kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W razie zgubienia kluczy albo ich kradzieży (także zapasowych) Ubezpieczający po
otrzymaniu o tym wiadomości, obowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamknięcia.

Za miejsce przechowywania należycie zabezpieczone uważa się również place składowe i podwórza na terenie gospodarstwa rolnego trwale ogrodzone, gdzie
wszystkie bramy zamykane są co najmniej na kłódkę wielozastawkową; maszyny samobieżne nie mogą mieć kluczyków przy stacyjkach zapłonowych, a wszystkie
drzwi w maszynach samobieżnych powinny być zamknięte na zamek fabryczny lub w inny sposób zabezpieczone od zewnątrz.
W przypadku ubezpieczenia od ryzyka kradzieży samobieżnej maszyny rolniczej (w okresie trwania sezonowych prac polowych):

maszyny samobieżne nie mogą mieć kluczyków przy stacyjkach zapłonowych,

wszystkie drzwi w maszynach samobieżnych (o ile posiadają), powinny być zamknięte na zamek fabryczny lub zabezpieczone od zewnątrz w inny sposób
utrudniający dostęp do wnętrza maszyn rolniczych/sprzętu rolniczego;,

w maszynach samobieżnych muszą być również włączone pozostałe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, które są zamontowane w ubezpieczonych maszynach (o
ile takie istnieją).

Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem









użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym niezwłocznego
powiadomienia straży pożarnej lub policji jeżeli okoliczności, w jakich doszło do powstania wypadku lub jego rodzaj wymagają obecności lub interwencji tych służb.
powiadomienia TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub uzyskania informacji o powstaniu szkody pod numer telefonu 22 327
60 60 lub na stronie internetowej www.tuz.pl, z podaniem w zgłoszeniu jej przyczyny, przedmiotu, zakresu, szacunkowej wysokości oraz miejsca jej powstania
niezwłocznego, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, powiadomienia o każdej szkodzie administratora zarządzającego obiektem, w celu spisania protokołu
określającego okoliczności i rozmiar szkody
zezwolenia TUZ TUW na dokonywanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiaru oraz udziel enia w tym celu pomocy i
wiarygodnych wyjaśnień, a także okazania i przekazania dowodów i dokumentów odpowiednich do stanu rzeczy
przygotowania na własny koszt zestawienia poniesionych strat i przekazania go do TUZ TUW,
zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę
dostarczenia TUZ TUW postanowienia o umorzeniu postępowania karnego wszczętego w sprawie szkody bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądowego w terminie
umożliwiającym TUZ TUW zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania



powiadomienia TUZ TUW niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskaniu informacji o wszczęciu przeciwko Ubezpieczającemu postępowania karnego lub
cywilnego w związku ze szkodą
Jeżeli zdarzenie w wyniku, którego powstała szkoda, objęta jest zakresem ubezpieczenia również na podstawie umowy zawartej z innym zakładem ubezpieczeń,
Ubezpieczający obowiązany jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania tego zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej
wiadomości oraz do zawiadomienia TUZ TUW o przekazaniu takiej informacji (dostarczenie kopii pisma).

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Tryb płatności składki
Składka może być rozłożona na raty.
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia.
Terminy płatności:
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej.
Termin zapłaty składki lub w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie
pocztowym, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. W odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku
TUZ TUW.
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy
ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w poniższym zdaniu.
Jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:










z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia
z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia
z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek
ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody
z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza
rata
z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki
z chwilą zbycia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, chyba że prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia za zgodą TUZ TUW
z dniem określonym w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczenia i
na bazie tych samych ogólnych warunków ubezpieczenia
z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia

Jak rozwiązać umowę?
Składając pisemne oświadczenie woli na adres siedziby TUZ TUW: ul Bokserska 66, 02-690 Warszawa lub u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może nastąpić w przypadkach:





wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia
okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody
porozumienia stron o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w celu zawarcia z TUZ TUW kolejnych umów ubezpieczenia na ten sam okres ubezpieczeni a i na bazie tych samych
ogólnych warunków ubezpieczenia
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa
ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
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