
Ubezpieczenie mienia
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)
Produkt: „Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i  informacje umowne podane są w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mienia 
w Gospodarstwach Rolnych oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych jest ubezpieczeniem z  grupy 1, 8 i  9 oraz 13 Działu II Załącznika do Ustawy z  dnia 
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawieranym z osobami fizycznymi.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Przedmiotem ubezpieczenia są:
•	 ruchomości domowe i stałe elementy;
•	 inwentarz żywy;
•	 ziemiopłody, narzędzia, materiały i zapasy;
•	 ruchomości rolne;
•	 obiekty małej architektury;
•	 odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na 

osobie lub w mieniu, wyrządzone poszkodowanemu czynem 
niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w  związku 
z czynnościami życia prywatnego Ubezpieczonego;

•	 życie i zdrowie Ubezpieczonego.

 Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczającego 
i wynosi: 
•	 dla ruchomości domowych, stałych elementów, ruchomości 

rolnych, obiektów małej architektury – w wartości rzeczywistej, 
z zastrzeżeniem § 12 ust. 2; 

•	 inwentarza żywego: 
a)  przeznaczonego do tuczu lub na opas – jako iloczyn wagi 

zwierzęcia i  średniej ceny skupu 1 kilograma żywca 
w  województwie, na którego obszarze znajduje się 
miejsce ubezpieczenia,

b)  przeznaczonego do innych celów – według wartości 
rzeczywistej; 

•	 dla ziemiopłodów, narzędzi, materiałów i zapasów – w wartości 
rzeczywistej;

•	 dla odpowiedzialność cywilnej – w  zależności od wyboru 
Ubezpieczającego – 10 000 zł albo 25 000 zł albo 50 000 zł albo 
100 000 zł;

•	 dla następstw nieszczęśliwszych wypadków – w  zależności 
od wyboru Ubezpieczającego – 5000 zł albo 10 000 zł albo 
15 000 zł.

 Sumy ubezpieczenia ulegają pomniejszeniu o wypłacone 
odszkodowania.

 mienia ruchomego i  stałych elementów służących wyłącznie 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem sprzętu biurowego;

 mienia ruchomego (niebędącego ziemiopłodami), w  ilościach 
wskazujących na jego przeznaczenie handlowe;

 mienia osób trzecich; 
 pojazdów;
 paliw napędowych,
 akt, dokumentów, rękopisów, metali szlachetnych w  złomie 

i w sztabach, dzieł sztuki, antyków, kart płatniczych i kredytowych, 
programów komputerowych, danych przechowywanych 
w  jednostkach centralnych komputerów i  wymiennych 
nośnikach danych, sieci komputerowych i ich okablowania; 

 inwentarza żywego: 
 a)  hodowanego w  gospodarstwach wielkostadnych 

(fermowych) lub hodowanego w  celu produkcji surowca 
dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i  włókienniczego, jak 
również produktów z niego uzyskanych,

 b)  hodowanego w pozostałych miejscach lub celach – w liczbie 
powyżej 50 sztuk;

 zwierząt futerkowych, jak również produktów z nich uzyskanych;
 zwierząt egzotycznych, jak również produktów z nich uzyskanych;
 stawów i zwierząt w nich hodowanych;
 pszczół i ulów pszczelich;
 ziemiopłodów przechowywanych przez Ubezpieczonego w  – 

stertach, stogach lub kopcach;
 upraw jakichkolwiek roślin, w  tym przede wszystkim: zbóż, 

kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 
gruntowych, drzew i  krzewów owocowych, truskawek, 
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych;

 drzew i krzewów. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje:

 szkód wyrządzonych z  winy umyślnej Ubezpieczonego, oraz 
z  winy umyślnej osób, z  którymi Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym;

 szkód spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa;
 namiotów i tuneli foliowych;
 stałych elementów, ruchomości domowych, ziemiopłodów, 

inwentarza żywego, narzędzi, materiałów i zapasów, znajdujących 
się w  domach jednorodzinnych, garażach wolnostojących, 
budynkach gospodarczych, znajdujących się na terenach 
zalewowych lub przeznaczonych do rozbiórki na podstawie 
ostatecznych decyzji właściwych organów;

 wyrobów ze srebra, złota i  platyny, kamieni szlachetnych, 
półszlachetnych, syntetycznych, pereł, monet srebrnych i złotych, 
zbiorów filatelistycznych i kolekcjonerskich, broni;

 ruchomości domowych, narzędzi, materiałów, zapasów, 
ziemiopłodów, znajdujących się na balkonach, tarasach lub 
loggiach;

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku:

 zanieczyszczenia środowiska naturalnego bądź działania energii 
jądrowej lub skażenia radioaktywnego, oraz w wyniku skażenia 
lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub przemysłowymi; 

 remontu, przebudowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego, 
garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego, 
dokonanych po zawarciu umowy ubezpieczenia, o  ile remont, 
przebudowa lub rozbudowa spowodowała powstanie szkody; 

 błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, materiało-
wych, projektowych ubezpieczonego domu jednorodzinnego 
garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego;

 braku opieki nad inwentarzem żywym lub zwierzętami 
domowymi przez okres kolejno co najmniej 4 dni; 

 nasiąkania lub zalania wodą ruchomości domowych lub 
narzędzi, zapasów, materiałów, ziemiopłodów, złożonych lub 
składowanych w piwnicach;
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 nieodpowiedniego wykonania montażu lub wskutek zaniedbania 
obowiązku naprawy, konserwacji lub wymiany dachu, rynien, 
stolarki okiennej lub drzwiowej, urządzeń odprowadzających 
wodę, urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

 przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych 
elementów w następstwie nieprawidłowo wykonanej izolacji;

 powstałe w  mieniu z  powodu pleśni i  zagrzybienia, o  ile te 
szkody nie były następstwem zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową.

Pełny zakres ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzy-
stwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

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.

Do obowiązków Ubezpieczonego w czasie trwania umowy należy:
•	 zgłaszanie	zmian	okoliczności,	o które	Towarzystwo	pytało	przed	zwarciem	Umowy	ubezpieczenia	w terminie	5	dni	od	otrzymania	o nich	wiadomości.

Do obowiązków Ubezpieczonego w przypadku zgłoszenia roszczenia należy:
•	 zawiadomienie	Towarzystwa	o zajściu	zdarzenia	objętego	ochroną	ubezpieczeniową,	podając	rodzaj	 i przedmiot	szkody	oraz	okoliczności	 jej	powstania	–	

w przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku w terminie 2 dni roboczych, a w przypadku pozostałych szkód w terminie 5 dni 
roboczych od uzyskania informacji o szkodzie;

•	 zawiadomienie	 niezwłocznie	 Policji,	 jednak	 nie	 później	 niż	w  ciągu	 2	 dni	 od	momentu	 zaistnienia	 szkody	 lub	 otrzymania	 informacji	 o  tych	 zdarzeniach	
w przypadku: 

 – wypadku z ofiarami w ludziach,
 –  szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonego 

mienia;
•	 niezwłoczne	 powiadomienie	 o  zdarzeniu	 straży	 pożarnej,	 pogotowia	 gazowego,	 energetycznego	 lub	 wodno-kanalizacyjnego	 w  zależności	 od	 rodzaju	

powstałych szkód, o  ile jest to uzasadnione potrzebą uzyskania pomocy tych służb w  realizacji obowiązku użycia dostępnych środków w  celu ratowania 
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiegania szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów lub potrzebą ustalenia przez te służby przyczyn zdarzenia;

•	 niedokonywanie	zmian	stanu	faktycznego	spowodowanego	zdarzeniem	losowym	przed	rozpoczęciem	przez	Towarzystwo	czynności	likwidacyjnych,	chyba	
że w terminie 7 dni od otrzymania przez Towarzystwo zawiadomienia o szkodzie nie zostały podjęte czynności likwidacyjne lub zmiany były niezbędne dla 
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub dla zmniejszenia szkody lub ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;

•	 umożliwienie	Towarzystwu	dokonania	czynności	niezbędnych	do	ustalenia	okoliczności	powstania	szkody	i wysokości	odszkodowania;
•	 udzielenie	 Towarzystwu	 żądanych	 wyjaśnień	 oraz	 przedstawienie	 wymaganych	 dokumentów	 i  innych	 dowodów,	 o  ile	 pozostają	 one	 w  posiadaniu	

Ubezpieczonego;
•	 złożenie	w Towarzystwie,	 najpóźniej	w  ciągu	7	dni	od	dowiedzenia	 się	o  szkodzie,	 spisu	utraconych,	 zniszczonych	 lub	uszkodzonych	przedmiotów,	wraz	

informacjami pozwalającymi ustalić ich wartości (np. ceny i roku nabycia).

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Zapłata składki następuje w formie gotówkowej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w Umowie ubezpieczenia określono inaczej.

Składka może zostać opłacona jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat 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 zapłacie przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

•	 Ochrona	ubezpieczeniowa	kończy	się:
 –  z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia; 
 –  z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia Towarzystwa o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
 –  z chwilą bezskutecznego upływu terminu zapłaty kolejnej raty składki wynikającego z wezwania;
 –  w wyniku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, dokonanego przez Towarzystwo lub Ubezpieczającego na podstawie przepisów prawa lub postanowień 

OWU; 
 –  z dniem przejścia prawa własności ubezpieczonego mienia na inną osobę; 
 –  z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
 –  w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z dniem, w którym Ubezpieczony ukończył 70 rok życia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać Umowę ubezpieczenia poprzez: 
•	 wypowiedzenie	umowy	ubezpieczenia	podstawie	przepisów	prawa	lub	postanowień	OWU;
•	 odstąpienie	od	Umowy	ubezpieczenia	w	terminie	30	dni,	a	w	przypadku,	gdy	Ubezpieczający	jest	przedsiębiorcą	–	w	terminie	7	dni,	od	dnia	jej	zawarcia;
•	 wypowiedzenie	Umowy	ubezpieczenia	następstw	nieszczęśliwych	wypadków	w	każdym	czasie	poprzez	złożenie	Towarzystwu	oświadczenia	o	wypowiedzeniu	

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.


