Ubezpieczenie PZU Gospodarstwo Rolne
– obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu
posiadania gospodarstwa rolnego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Gospodarstwo Rolne
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dziennik Ustaw z 2003 nr 124 poz. 1152, dostępny na http://prawo.sejm.gov.pl.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
to ubezpieczenie, którego obowiązek zawarcia wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną rolnika, osób
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
oraz osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym za
szkody, wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika
gospodarstwa rolnego, będące następstwem:
 śmierci,
 uszkodzenia ciała,
 rozstroju zdrowia lub
 utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
	wyrządzonych bez związku z posiadaniem przez rolnika
gospodarstwa rolnego,
	wyrządzonych przez zwierzęta domowe nie wykorzystywane
użytkowo przez rolnika w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną za
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.
Odpowiadamy do wysokości sum gwarancyjnych nie niższych
niż sumy określone w „Ustawie o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”.
Kwoty wyrażone w euro przeliczane są przy zastosowaniu kursu
średniego Narodowego Banku Polskiego, który obowiązywał
w dniu wyrządzenia szkody.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. 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,
	spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych
niepochodzących od zwierząt,
	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,
	powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub
zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez
osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania,
przechowania lub naprawy,
	polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki,
papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów
oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
	polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
	wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych
i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych
z należnościami wobec budżetu państwa.
W niektórych przypadkach mamy prawo dochodzić od
ubezpieczonego sprawcy szkody zwrotu odszkodowania,
które wypłaciliśmy. Możemy to zrobić, jeśli sprawca wyrządził
szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
− zawrzeć umowę ubezpieczenia najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego; najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy
wypowiedzianej, jeśli zdecydował się na zmianę zakładu ubezpieczeń,
− podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy przed zawarciu umowy,
− poinformować nas na piśmie w ciągu 14 dni jeśli przekaże swoje gospodarstwo następcy lub je sprzeda albo w inny sposób dojdzie
do zmiany w posiadaniu gospodarstwa rolnego.
W razie wypadku ubezpieczony ma obowiązek:
− użyć dostępnych środków, by zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia i – w miarę możliwości – zapobiec zwiększeniu się szkody,
− starać się złagodzić skutki zdarzenia oraz zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie – w miarę możliwości,
− jeśli w wypadku ktoś odniósł obrażenia lub jego okoliczności wskazują, że było to przestępstwo – niezwłocznie powiadomić policję,
− podać innym uczestnikom zdarzenia informacje kontaktowe do nas oraz informacje na temat umowy PZU Gospodarstwo Rolne
– obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
− najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o zdarzeniu, udzielić nam niezbędnych wyjaśnień i przekazać posiadane informacje.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub
jej pierwszej raty. Nasza odpowiedzialność trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu.
Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta,
nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku wypowiedzenia, jeżeli:
1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi
ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników albo
2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku
o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.
Umowa rozwiązuje się z mocy prawa w przypadkach określonych szczegółowo w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w tym:
1) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta,
2) z chwilą, kiedy użytki i grunty, tracą charakter gospodarstwa rolnego,
3) z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniem podatkiem rolnym albo podatkiem
dochodowym z tytułu prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej,
4) z chwilą wypowiedzenia umowy przez osobę na którą przeszło gospodarstwo rolne,
5) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy – Prawo upadłościowe,
6) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta,
7) z dniem wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego, jeśli jest on jednocześnie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach
ubezpieczeń a umowa ubezpieczenia została zawarta w trybie automatycznego zawarcia umowy przewidzianym w art. 46 a ust. 1. ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Jak rozwiązać umowę?
Umowę może wypowiedzieć pisemnie posiadacz, który nabył gospodarstwo rolne w czasie jej trwania.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę, która została zawarta automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, jeśli gospodarstwo rolne
jest ubezpieczone w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń.
Aby wypowiedzieć umowę należy wysłać do nas podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
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