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KARTA PRODUKTU 

dla  

 OGÓLNYCH WARUNKÓW OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA  UPRAW 

ROLNYCH 

„BEZPIECZNE  UPRAWY” 

Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu „Bezpieczne Uprawy” oferowanym jako ubezpieczenie 
indywidualne na podstawie  Ogólnych Warunków Dotowanego oraz Dobrowolnego  Ubezpieczenia Upraw Rolnych 
„Bezpieczne Uprawy”,  zatwierdzonych Uchwałą nr 15/2019 Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych z dnia 07.03.2019r. 
Karta Produktu została opracowana przez Bank Pocztowy S.A. we współpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych zgodnie z Rekomendacją U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydaną przez Komisję 
Nadzoru Finansowego i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje o ubezpieczeniu  „Bezpieczne Uprawy” oraz pomóc 
w zrozumieniu cech produktu.  Więcej informacji o Rekomendacji U oraz jej pełen tekst są dostępne na stronie 
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.   

Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w Karcie Produktu albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie 

odpowiedni, poproś o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA 

Zakład Ubezpieczeń 

(„Towarzystwo”) 

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Agent ubezpieczeniowy Bank Pocztowy S.A. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony Producent rolny będący posiadaczem upraw rolnych objętych ubezpieczeniem; 

Przedmiot i zakres 

ubezpieczenia 

Umowy ubezpieczenia zawierane na podstawie niniejszych OWU obejmują 

uprawy: 

1) zbóż; 

2) kukurydzy; 

3) rzepaku; 

4) rzepiku; 

5) roślin strączkowych; 

6) chmielu; 

7) tytoniu; 

8) ziemniaków; 

9) buraków cukrowych; 

10) warzyw gruntowych; 

11) drzew i krzewów owocowych; 

12) truskawek. 

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód 

spowodowanych przez: 

 powódź, 

 grad, 

 suszę, 

 ujemne skutki przezimowania, 

 przymrozki wiosenne, 

 huragan, 

 deszcz nawalny, 

 piorun, 

 obsunięcie się ziemi, 

 lawinę, 

http://www.knf.gov.pl/
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pożar (dobrowolne ubezpieczenie bez dotacji). 

Podmiot uprawniony do 

otrzymania świadczenia 

Świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypłacane jest Ubezpieczonemu, bądź 

wskazanemu przez Niego uprawnionemu. 

Suma ubezpieczenia i składka 

za ubezpieczenie 

Sumy ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w uzgodnieniu z Towarzystwem, 

odrębnie dla każdej uprawy objętej ochroną, na 1 ha tej uprawy. 

Składkę za ubezpieczenie upraw rolnych oblicza się według stawek 

taryfowych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

Wysokość składki ustala się w zależności od: 

1) wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5 OWU; 

2) rodzaju uprawy i jej odmiany stanowiącej przedmiot ubezpieczenia; 

3) klasy użytków rolnych, na których ma być prowadzona uprawa; 

4) miejsca położenia upraw; 

5) wyrażonych w procentach sumy ubezpieczenia za poszczególne ryzyka 

lub pakiety ryzyk stawek określonych w taryfie. 

Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty wypłacanej 

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.  

Składka z tytułu rozszerzenia odpowiedzialności Towarzystwa za ryzyko pożaru 

ustalana jest odrębnie i opłacana jest w całości przez Ubezpieczającego. 

Początek i koniec ochrony 

ubezpieczeniowej 

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem ust. 3–6, odpowiedzialność 

Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy 

ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej 

pierwszej raty. 

2. Umowy ubezpieczenia zawierane są na okres do 12 miesięcy. 

3. Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia 

z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków 

przezimowania Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 

1 grudnia; 

2) w przypadku szkód spowodowanych suszą Towarzystwo odpowiada za 

szkody powstałe od dnia 21 marca; 

3) w przypadku szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi 

Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe od dnia 15 kwietnia. 

4. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka 

szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne 

odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie okresu karencji. 

5. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko pożaru 

odpowiedzialność Towarzystwa z tego tytułu rozpoczyna się po upływie 

okresu karencji w zakresie rozszerzonym o ryzyko pożaru. 

6. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód 

spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania odpowiedzialność 

Towarzystwa rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta nie później niż 

w terminie do dnia 1 grudnia. 

7. Odpowiedzialność Towarzystwa za szkody w poszczególnych uprawach 

rolnych objętych ubezpieczeniem kończy się: 

1) z chwilą zebrania plonów; 

2) z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż 

wchodzące w zakres ubezpieczenia; 
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3) z dniem 30 kwietnia – w przypadku szkód będących następstwem 

ujemnych skutków przezimowania; 

4) z dniem 30 czerwca – w przypadku szkód będących następstwem 

przymrozków wiosennych; 

5) z dniem 30 września – w przypadku szkód spowodowanych przez 

suszę; 

6) z dniem 31 sierpnia dla owoców wiśni, czereśni i moreli; 

7) z dniem 31 sierpnia dla rzepaku i rzepiku; 

8) z dniem 15 września dla zbóż; 

9) z dniem 30 września dla chmielu i tytoniu; 

10) z dniem 31 października dla ziemniaków, cebuli, roślin strączkowych, 

owoców drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem owoców wiśni, 

czereśni, moreli i jabłoni; 

11) z dniem 15 listopada dla kukurydzy; 

12) z dniem 30 listopada dla owoców jabłoni, buraków cukrowych, warzyw 

gruntowych z wyłączeniem cebuli. 

 

 

W jaki sposób opłacać 

składkę ubezpieczeniową? 

Zapłata składki następuje w formie gotówkowej przy zawieraniu umowy 

ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inaczej. 

Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki z umowy ubezpieczenia 

może być rozłożona na dwie raty. Ostatnia rata składki powinna być 

zapłacona najpóźniej do dnia 15 lipca roku zbioru plonów. 

Świadczenie ubezpieczeniowe 1. Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych uprawach rolnych dokonuje 

przedstawiciel Towarzystwa w obecności Ubezpieczającego lub osoby przez 

niego upoważnionej. Nieobecność Ubezpieczającego zawiadomionego 

o terminie oględzin nie wstrzymuje ustalenia wysokości szkody. 

2. Wysokość szkody ustala się oddzielnie na każdym polu. 

3. Za podstawę do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się: 

1) rzeczywistą powierzchnię pola lub jego części, na której uprawa 

została uszkodzona lub zniszczona (ustaloną w wyniku bezpośredniego 

pomiaru, na podstawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich 

do gruntów rolnych lub innej dokumentacji gospodarstwa), nie większą 

jednak od powierzchni podanej we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia; 

2) określony w procentach stopień zmniejszenia plonu, ustalony na gruncie 

w oparciu o wykonaną analizę uszkodzeń roślin, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 4; 

3) sumę ubezpieczenia na 1 ha określoną we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, nie wyższą jednak niż wartość uprawy ustaloną 

na podstawie: 

a) wydajności lub wartości plonu z 1 ha podanej we wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia lub rzeczywistej, określonej przez 

przedstawiciela Towarzystwa w obecności właściciela upraw lub osoby przez niego 

upoważnionej, nie wyższej jednak niż podana 

we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; w przypadku 

ustalenia, że wydajność lub wartość plonu jest niższa o co najmniej 

20% od wartości określonej we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, ustala się rzeczywistą wydajność lub wartość plonu, 
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b) ceny jednostkowej plonu podanej we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, nie wyższej jednak od rynkowej ceny skupu 

występującej na terenie gminy, a w przypadku braku danych 

średniej dla powiatu, a w przypadku braku danych średniej dla 

województwa miejsca położenia ubezpieczonych upraw w dniu 

powstania szkody, 

c) liczby zniszczonych drzew lub krzewów oraz wartości jednostkowej 

sadzonek przyjętej do ubezpieczenia. 

4. W przypadku powstania szkody ustalenie stopnia zmniejszenia wartości 

plonu uzależnione jest od: 

1) okresu, w którym powstała szkoda; 

2) rodzaju uszkodzonej uprawy; 

3) fazy rozwoju roślin, w jakiej znajdowały się uprawy w dniu szkody. 

Ograniczenia i wyłączenia 

odpowiedzialności Zakładu 

Ubezpieczeń 

Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający 

wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku rażącego niedbalstwa 

odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada 

w danych okolicznościach względom słuszności. 

2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie 

przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek 

złego przezimowania w uprawach, które przed zakończeniem jesiennej wegetacji nie 

spełniały poniższych kryteriów:  

 a) pszenica ozima – min. 250 roślin/1 m2,  

 b) żyto ozime – min. 200 roślin/1 m2,  

 c) pszenżyto ozime – min. 200 roślin/1 m2,  

 d) jęczmień ozimy – min. 200 roślin/1 m2,  

 e) rzepak ozimy i rzepik ozimy – min. 30 roślin na 1 m2,  

2. f) dla rzepaku ozimego wysiewanego punktowo min. 20 roślin na 1 m2; 

3. Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe wskutek (co oznacza 

istnienie adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego): 

1) chorób (nawet jeżeli wystąpienie zdarzenia przyczyniło się 

do rozprzestrzenienia chorób), szkodników, gryzoni lub zwierzyny 

łownej; 

2) zalania terenu, które nastąpiło z winy ubezpieczającego wskutek 

wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, 

wodociągowych, zbiorników wodnych lub innych podobnych urządzeń; 

3) nieprzestrzegania terminów agrotechnicznych lub wadliwie 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych. 

4) powodzi, powstałe w uprawach na gruntach położonych pomiędzy 

zbiornikiem lub ciekiem wodnym a wałem ochronnym; 

Odstąpienie i wypowiedzenie 

umowy ubezpieczenia 

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 

30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 

7 dni od dnia zawarcia umowy.  

Zasady i tryb zgłaszania 

zdarzenia ubezpieczeniowego 

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową można 

zgłosić: 

 telefonicznie za pośrednictwem CALL CENTER: 

801 00 22 88, 48 370 48 48  
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 pisemnie na adres:  

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

ul. Mickiewicza 19 

26-600 Radom 

 pocztą elektroniczną na adres: zgloszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl 

Zasady i tryb zgłaszania 

reklamacji oraz 

rozpatrywania reklamacji 

1.Ubezpieczający,  lub uprawniony z umowy ubezpieczenia 

ma prawo do złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące 

usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym również w przedmiocie 

ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, zasadności zgłoszonych 

roszczeń lub wysokości świadczenia. 

2. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa 

obsługującej osoby wskazane w ust. 1. 

3. Reklamacja może być złożona: 

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa 

obsługującej osoby wskazane w ust. 1, albo przesyłką pocztową 

w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe; 

2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu 48 370 48 48 albo osobiście 

do protokołu podczas wizyty w jednostce Towarzystwa obsługującej 

osoby wskazane w ust. 1; 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres 

poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl. 

4. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej 

lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek 

składającego reklamację Towarzystwo może dostarczyć odpowiedź 

pocztą elektroniczną. 

5. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 

upływem. 

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 

rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym 

mowa w ust. 5, Towarzystwo w informacji przekazywanej składającemu 

reklamację: 

1) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 

sprawy; 

2) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 

odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

7. Spory pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 1. a Towarzystwem mogą 

być również rozpatrywane w drodze postępowania przed Rzecznikiem 

Finansowym (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) – na zasadach 

określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

 8. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 

wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed 

sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 

 lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo dla 

miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczającego lub spadkobiercy 
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uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

 

Opodatkowanie świadczeń 

Ubezpieczyciela 

 

Świadczenia ubezpieczeniowe są opodatkowane na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
W przypadku osób fizycznych, Świadczenia ubezpieczeniowe otrzymane z tytułu 
Umowy ubezpieczenia są wolne od podatku dochodowego zgodnie z 
postanowieniami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.). 
W przypadku osób prawnych Świadczenia ubezpieczeniowe otrzymane z tytułu 

Umowy ubezpieczenia stanowią przychód zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 

Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.). 

 

Zastrzeżenia prawne 

1. Przedstawione powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani  rekomendacji 

do zawarcia ubezpieczenia.  

2. Karta Produktu nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy uzgodnionej indywidualnie. Dokument jest 

prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji 

dotyczących ubezpieczenia. 

3. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się 

z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdzie znajdują się 

szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. 


