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Ubezpieczenie  

Agro Casco 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A.  Agro Premium 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia 
Pakiet Agro Premium (dalej „SWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy. Ponadto warunki konkretnej umowy ubezpieczenia określa dokument 
ubezpieczenia (polisa). 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Agro Casco zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych - dział II, grupa 3, zgodnie z załącznikiem do Ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ ubezpieczenie szkód powstałych w ubezpieczonym 
sprzęcie, spowodowanych uszkodzeniem, zniszcze-
niem lub utratą sprzętu lub jego części wskutek wsze-
lakich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, lub osoby uprawnionej do korzysta-
nia ze sprzętu poza przypadkami wyłączonymi z za-
kresu ochrony zgodnie z postanowieniami SWU 

✓ ubezpieczenie obejmuje wskazane w zgłoszeniu do 
ubezpieczenia maszyny rolnicze (sprzęt) stanowiące 
własność Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego m.in: 
— kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe ciągniki 

rolnicze, ładowarki  wykorzystywane   
w rolnictwie, 

— agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki 
ciągnikowych, 

— kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opry-
skiwacze, 

— prasy, 
— rolnicze przenośne suszarnie do zboża                               

i kukurydzy, 
— środki transportowe bez własnego napędu (przy-

czepy, naczepy itp.), 
— inne maszyny rolnicze (sprzęt). 

✓ ubezpieczeniem może być objęty sprzęt będący przed-
miotem umowy leasingu, umowy najmu albo którego 
zakup był finansowany z umowy pożyczki lub innej po-
dobnej umowy 

✓ odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje  
w graniach sumy ubezpieczenia dotyczącej ubezpie-
czonego sprzętu 

✓ suma ubezpieczenia sprzętu ustalana jest  
w wartości netto lub brutto (zgodnie z wyborem Ubez-
pieczającego), a jej wysokość jest ustalana na zasadach 
określonych w SWU (w zależności od tego czy ubez-
pieczony sprzęt jest nowy czy używany oraz w zależ-
ności od wieku sprzętu) 

✓ istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o pokrycie 
kosztów wynajęcia zastępczego przedmiotu ubezpie-
czenia (z limitem do 10% sumy ubezpieczenia nie wię-
cej niż 5 000 zł lub 10 000 zł) oraz o szkody w ogumie-
niu bez uszkodzenia innych części (z limitem do 10% 
sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 zł lub 25 000 zł) 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 sprzętu złożonego poza zakładem produkcyjnym pro-
ducenta (tzw. składaki) 

 sprzętu wykonanego systemem gospodarczym 

 pojazdów typu quad 

 sprzętu nie zarejestrowanego o ile podlega obowiąz-
kowi rejestracji 

 szkód powstałych w wyniku awarii, chyba że awaria 
została spowodowana przedostaniem się ciała obcego 
o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji sprzętu 
– jednak w takim przypadku odpowiedzialność Ubez-
pieczyciela jest ograniczona do  kwoty 100 000 zł 

 szkód w  ogumieniu lub gąsienicach jeżeli nie powstały 
jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych 
części sprzętu, za które wypłacane jest odszkodowanie 
(istnieje możliwość rozszerzenia ochrony za dodat-
kową opłatą) 

   

 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności  
w odniesieniu do szkód powstałych: 
! wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego lub Korzystającego albo osób,  
z którymi Ubezpieczający lub Korzystający pozostaje 
we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak od-
szkodowanie za szkodę wyrządzoną wskutek rażącego 
niedbalstwa przysługuje jeśli wymagają tego względy 
słuszności 

! podczas używania sprzętu przez osoby w stanie nie-
trzeźwości lub w stanie po  spożyciu alkoholu lub pod 
wpływem narkotyków, substancji psychotropowych 
lub środków odurzających, chyba że nie miało to 
wpływu na powstanie albo rozmiar szkody 

! wskutek kradzieży, jeżeli nie zostały spełnione minimalne 
wymogi zabezpieczenia sprzętu określone w SWU 

! podczas obsługi sprzętu przez osoby nie posiadające 
właściwych, wymaganych prawem uprawnień 

! szkód będących konsekwencją naruszeń obowiązków 
związanych z wystąpieniem wypadku ubezpieczenio-
wego – w zakresie oraz na zasadach wskazanych 
w SWU i przepisach prawa 

W przypadku szkód podczas transportu ubezpieczonego 
sprzętu za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
(poza przypadkami wskazanymi w SWU) wartość odszko-
dowania zostanie umniejszona o 10% sumy ubezpieczenia. 
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Ubezpieczone mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

✓ Ubezpieczenie za zgodą Ubezpieczyciela i dodatkową składką może obejmować ochroną mienie na terytorium innych państw 
wskazanych w polisie  

 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
Do najważniejszych obowiązków należą: 
1) obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy: 
— osoba wskazana na umowie ubezpieczenia jest obowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej; 
2) obowiązki w trakcie trwania Umowy: 
— przestrzegać przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o budowie  

i eksploatacji mienia danego rodzaju, dozoru technicznego nad urządzeniami oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 
— przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń; 
— utrzymywać budynki, budowę i pomieszczenia, w których znajdują się przedmioty ubezpieczenia w należytym stanie technicznym; 
— zgłaszać ubezpieczycielowi zmiany danych ubezpieczonego, w tym danych adresowych oraz danych kontaktowych; 
— należyte zgodne z SWU zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą; 
— transportowanie narzędzi rolniczych na przyczepach specjalnie do tego przystosowanych o ile wymóg ten wynika  

z przepisów prawa lub instrukcji obsługi wydanych przez producenta; 
3) obowiązki w przypadku powstania szkody: 
— niezwłoczne powiadomienie najbliższej dla miejsca szkody jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku prze-

stępstwa i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu z wyszczególnieniem uszkodzonych lub utraconych przedmiotów, naj-
później w terminie 24 godzin od momentu powzięcia informacji o szkodzie; 

— powiadomienie  ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 
jego powstania lub uzyskania o nim wiadomości; 

— zaniechanie dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie ubezpieczenia oraz rozpoczynania naprawy bez wcześniejszego 
przeprowadzenia jego oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela i jego zgody; Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to 
postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; 

— wypełnienie wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać 
rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody; 

— użycie dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniej-
szenia jej rozmiarów. 

 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia. 
Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia 
– z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na czas trwa-
nia umowy leasingu, przy czym nie dłużej niż na okres 60 miesięcy (na okresy będące wielokrotnością 12 miesięcy). Okres ubezpieczenia 
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczania wynosi 12 miesięcy, przy czym, w odniesieniu do ubezpieczenia Agro-Casco, okres 
ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, w ostatnim roku Umowy leasingu, wynosi 13 miesięcy. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 
— w dniu, w którym upłynął okres ubezpieczenia,  
— z dniem przeniesienia przez Ubezpieczonego praw własności do przedmiotu ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej – o ile nie zostały 

spełnione przewidziane w niniejszych SWU warunki skuteczności przejścia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia, 
— w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia, 
— z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież sprzętu, 
— z dniem, w którym Ubezpieczający odstąpił od umowy. 

 

 

Jak rozwiązać Umowę? 
▪ Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy,  

w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni.  
▪ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz  przekazane do Centrali Ubezpieczyciela, 

Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego współpracującego z Ubezpieczycielem. 

 


