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Produkt:
Odpowiedzialności cywilna rolników
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik Ustaw z 2003r., Nr 124, pozycja 1152 z późniejszymi
zmianami) – dalej „Ustawa”, a w sprawach nieuregulowanych w Ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Majątkowe, Dział II, grupa 13

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

99
Odpowiedzialność cywilna podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia
się to Ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków .
99
Odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując
w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
99
Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik,
osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub
osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego
gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia.
99
Szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przez
ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
99
Szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu
rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku
z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.
99
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie
sumy gwarancyjnej.
99
Suma gwarancyjna, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, nie może być niższa niż równowartość w złotych i wynosi
w przypadku szkód na osobie 5 210 000 € w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. W przypadku szkód w mieniu wynosi 1 050 000 €
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

88
Okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu, wyrządzone
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.
!!Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt.
!!Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu, spowodowane
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.
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek uszkodzenia,
zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych
przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy.
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na utracie gotówki,
biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na zanieczyszczeniu
lub skażeniu środowiska.
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych
z należnościami wobec budżetu państwa.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99
Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
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Rolnik
jest obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC
rolników powstaje w dniu objęcia w jego posiadanie gospodarstwa rolnego.
	Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wszystkie znane sobie okoliczności, o które zakład
ubezpieczeń zapytywał we wniosku ubezpieczeniowym oraz na wszystkie pytania skierowane do niego przez zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy Ubezpieczenia
w innych pismach. Ubezpieczający ma obowiązek informowania o zmianach okoliczności, o które pytał zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy. W razie zawarcia
umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym.
	Posiadacz gospodarstwa rolnego obowiązany jest do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie. W przypadku gdy zmiana w posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła
wskutek śmierci tego rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie. Dane osoby obejmującej
gospodarstwo rolne w posiadanie obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany.
	W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, osoba uczestnicząca w nim, jest obowiązana do przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości
zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych.
	W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, osoba uczestnicząca w zdarzeniu jest zobowiązana do zapobieżenia, w miarę możliwości, jego zwiększeniu się.
	W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, osoba uczestnicząca w zdarzeniu jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile
doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.
	W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, osoba uczestnicząca w nim, jest obowiązana do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych
informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.
	W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, osoba uczestnicząca w nim, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń,
udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.
	Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń,
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im
ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. Powinny również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.
	Jeżeli rolnik zmienił adres bądź siedzibę, ma obowiązek zawiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić składkę ubezpieczeniową lub jej ratę w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka jest płatna jednorazowo w złotych poprzez płatność gotówką lub przelewem lub za pobraniem pocztowym.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu 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.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników, który w tym samym czasie jest ubezpieczony
w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC rolników została zawarta na kolejne 12 miesięcy w związku z brakiem wypowiedzenia poprzedniej umowy, nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy na który dana umowa została zawarta.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC rolników. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione
prawo własności, wypowie ją wcześniej na piśmie. W takim przypadku umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia na piśmie przez ubezpieczającego, będącego konsumentem, który zawarł za pomocą
środków porozumiewania się na odległość umowę ubezpieczenia OC rolników, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania informacji o zawarciu
umowy ubezpieczenia.
W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład
ubezpieczeń, nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Jak rozwiązać umowę?
Umowę ubezpieczenia OC rolników można rozwiązać poprzez wypowiedzenie umowy przez posiadacza gospodarstwa rolnego, nie później niż na jeden dzień przed
upływem okresu 12 miesięcy, na który dana umowa została zawarta. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu ubezpieczenia, na który została zawarta.
Umowę ubezpieczenia OC rolników można rozwiązać poprzez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC rolników przez posiadacza, który w tym samym czasie jest
ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC rolników została zawarta na kolejne 12 miesięcy
w związku z brakiem wypowiedzenia poprzedniej umowy, nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który dana umowa została zawarta.
Umowę ubezpieczenia OC rolników można rozwiązać poprzez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez nowego posiadacza gospodarstwa rolnego w przypadku
przejścia lub przeniesienia prawa własności gospodarstwa, którego poprzedni posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC rolników. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją wcześniej na piśmie. W takim
przypadku umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.
Umowę ubezpieczenia OC rolników można rozwiązać poprzez odstąpienie na piśmie przez ubezpieczającego, będącego konsumentem, który zawarł za pomocą środków
porozumiewania się na odległość umowę ubezpieczenia OC rolników, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania informacji o zawarciu umowy
ubezpieczenia.

