
Ubezpieczenie maszyn rolniczych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Ubezpieczenie Agrocasco”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  „Agrocasco” 
oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Agrocasco jest ubezpieczeniem chroniącym przed finansowymi skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny 
rolniczej wskutek wszelkich zdarzeń, z grupy 3 i 7 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oferowane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane we wniosku o zawarcie 

Umowy ubezpieczenia maszyny rolnicze, których wiek nie 
przekracza 25 lat, będące w posiadaniu Ubezpieczonego.

 Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 
•	 agregaty uprawowe,
•	 brony,
•	 ciągniki rolnicze,
•	 glebogryzarki,
•	 kombajny rolnicze,
•	 kultywatory,
•	 kosiarki,
•	 ładowarki rolnicze,
•	 opryskiwacze,
•	 owijarki,
•	 pługi,
•	 pasy zabierające i kostkujące,
•	 przetrząsacze,
•	 przyczepy i naczepy,
•	 rozrzutniki,
•	 sadzarki,
•	 siewniki,
•	 sieczkarnie polowe

 lub za zgodą Centrali Towarzystwa – inne niż wskazane powyżej 
maszyny rolnicze.

 Suma ubezpieczenia:
•	 ustalana jest indywidualnie dla każdej maszyny rolniczej na 

podstawie deklaracji zawartej we wniosku o zawarcie Umowy 
ubezpieczenia i  powinna odpowiadać wartości rynkowej 
maszyny rolniczej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia;

•	 ulega każdorazowo pomniejszeniu o równowartość wypłaco-
nych odszkodowań, aż do całkowitego wyczerpania;

•	 w  przypadku gdy Ubezpieczonemu przysługuje prawo do 
odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu maszyny 
rolniczej, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości 
rynkowej maszyny rolniczej pomniejszonej o wartość podatku 
VAT (suma ubezpieczenia netto);

•	 w  przypadku ubezpieczenia maszyny rolniczej fabrycznie 
nowej, zakupionej u  dealera, suma ubezpieczenia powinna 
odpowiadać kwocie nabycia określonej na fakturze i jeśli ma-
szyna rolnicza została ubezpieczona w okresie 30 dni od daty 
nabycia określonej na fakturze Towarzystwo uznaje wartość 
rynkową tej maszyny przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia;

•	 suma ubezpieczenia dla jednej maszyny nie może przekraczać 
350 000 zł.

 złożonych poza fabrycznym miejscem ich montażu (tzw. „składa-
ków”), wykonanych systemem gospodarczym (tzw. „samów”);

 pojazdów samochodowych;
 pojazdów typu „quad”;
 wózków widłowych;
 szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego lub osoby pozostające z nimi we wspólnym go-
spodarstwie domowym;

 szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczone-
go wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowa-
nia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

 Wypłacane odszkodowania ograniczone są wysokością sumy 
ubezpieczenia.

 Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte szkody:
•	 powstałe wskutek wykorzystania maszyny rolniczej jako na-

rzędzia przestępstwa;
•	 powstałe wskutek używania ubezpieczonej maszyny rolniczej 

niezgodnie z jej przeznaczeniem;
•	 powstałe wskutek awarii ubezpieczonej maszyny, chyba że 

awaria została spowodowana przedostaniem się ciała obcego 
do wnętrza maszyny rolniczych;

•	 eksploatacyjne, powstałe wskutek: korozji, zawilgocenia, 
utlenienia, zapleśnienia, oddziaływania warunków atmosfe-
rycznych lub pogorszenia się stanu technicznego z powodu 
długiego postoju;

•	 wynikające z wad fabrycznych;
•	 powstałe podczas napraw lub konserwacji;
•	 powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa;
•	 polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba 

że powstały jednocześnie ze zniszczeniem lub uszkodzeniem 
innych części maszyny rolniczej objętych ochroną ubezpiecze-
niową;

•	 polegające na utracie maszyny rolniczej wskutek przy-
właszczenia;

•	 w używanych maszynach rolniczych przekazanych do sprze-
daży komisowej;

•	 polegające na utracie zysków i poniesionych strat wynikają-
cych z zobowiązań i umów Ubezpieczonego;

•	 powstałe wskutek niewłaściwego załadunku i przewożenia 
ładunku lub bagażu;

•	 polegające na kradzieży części lub podzespołów ubezpieczo-
nej maszyny rolniczej chyba, że ochrona ubezpieczeniowa 
została rozszerzona o kradzież maszyny rolniczej z siedliska 
(wówczas też mają zastosowanie wymogi zabezpieczenia ma-
szyny rolniczej);

•	 których wartość nie przekracza 200 zł.

Pełny zakres ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa 
znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 maszyn leśnych;
 maszyn rolniczych eksploatowanych przez okres dłuższy niż 

25  lat, wpisanych do rejestru zabytków lub wykonanych lub
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczonego na początku umowy należy:
•	 podanie	do	wiadomości	Towarzystwa	wszystkich	znanych	sobie	okoliczności,	o które	Towarzystwo	pytało	przed	zawarciem	Umowy	ubezpieczenia;
•	 opłacenie	składki	ubezpieczeniowej	–	o ile	Ubezpieczony	jest	jednocześnie	Ubezpieczającym.	

Do obowiązków Ubezpieczonego w czasie trwania umowy należy:
•	 opłacanie	kolejnych	rat	składki	ubezpieczeniowej	w terminie	 i wysokości	określonych	w dokumencie	ubezpieczenia–o  ile	Ubezpieczony	 jest	 jednocześnie	

Ubezpieczającym i rozłożono płatność składki na raty;
•	 zgłaszanie	zmian	okoliczności,	o które	Towarzystwo	pytało	przed	zwarciem	Umowy	ubezpieczenia.

Do obowiązków Ubezpieczonego w przypadku zgłoszenia roszczenia należy:
•	 powiadomienie	Towarzystwa	o wystąpieniu	zdarzenia	ubezpieczeniowego	niezwłocznie,	nie	później	niż	w terminie	7	dni	od	jego	zajścia;
•	 niedokonywanie	zmian	w uszkodzonej	lub	zniszczonej	maszynie	rolniczej	i umożliwienie	Towarzystwu	dokonania	jej	oględzin;
•	 zawiadomienie	 niezwłocznie	 Policji,	 jednak	 nie	 później	 niż	w  ciągu	 2	 dni	 od	momentu	 zaistnienia	 szkody	 lub	 otrzymania	 informacji	 o  tych	 zdarzeniach	

w przypadku: i. wypadku z ofiarami w ludziach, ii. szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, 
w szczególności przestępstwo drogowe lub zagrażające bezpieczeństwu uczestników ruchu na drodze, iii. kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonej 
maszyny rolniczej, jej części lub wyposażenia albo jej zaboru w celu krótkotrwałego użycia;

•	 przekazanie	do	Towarzystwa	informacji	i dokumentów	niezbędnych	do	ustalenia	odpowiedzialności	oraz	wysokości	świadczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może być opłacana jednorazowo lub w ratach.
Terminy zapłaty i wysokość kolejnych rat składki określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 
następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
•	 z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia dla zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn rolniczych; 
•	 z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia; 
•	 z dniem wyrejestrowania maszyny rolniczej;
•	 w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o ile Towarzystwo nie wyraziło zgody na przeniesienie praw z Umowy ubezpieczenia; 
•	 z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę poprzez:
•	 odstąpienie od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni, od jej zawarcia;
•	 wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia – w przypadkach i na zasadach określonych w OWU.


