Ubezpieczenie PZU Gospodarstwo Rolne
– następstwa nieszczęśliwych wypadków
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 ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne – następstwa nieszczęśliwych wypadków ustalonych
uchwałą nr UZ/356/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 5 grudnia 2014 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie, które gwarantuje rekompensatę szkód z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków rolnikowi i jego współmałżonkowi.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczamy:
 następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 następstwa ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej
przyczynie, jeżeli w wyniku tego ataku albo omdlenia
doszło do obrażeń ciała,
 następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego,
jeżeli ubezpieczony w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia nie ukończył 30 lat; osoby starsze mogą
włączyć ten zakres do ochrony ubezpieczeniowej za
opłatą dodatkowej składki.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	wypadku, do którego doszło w sytuacji gdy ubezpieczony
znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających, chyba że nie miało to wpływu
na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
	szkód powstałych wskutek utraty przytomności
w wyniku choroby innej niż epilepsja czy omdlenie
o nieustalonej przyczynie,
	szkód powstałych na skutek wyczynowego uprawiania sportu
oraz sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe, jakich może
doznać ubezpieczony oraz jego współmałżonek w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, zawału serca lub
krwotoku śródczaszkowego.
Suma ubezpieczenia ustalona jest w dokumencie
ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia na jednego
ubezpieczonego wynosi 5 000 zł.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	powstałe podczas kierowania przez ubezpieczonego
pojazdem silnikowym i innym niż silnikowy, jeżeli
ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania
danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego,
	powstałe w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach
z wyjątkiem działania w obronie koniecznej,
	powstałe w związku z umyślnym popełnieniem albo
usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego
przestępstwa, umyślnego samookaleczenia lub samobójstwa,
	powstałe na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych,
stanu wojennego lub stanu wyjątkowego występujących
lub mogących wystąpić na terytorium państw znajdujących
się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce oraz poza terytorium Polski.
 
W odniesieniu do usług assistance ochrona obowiązuje tylko w Polsce.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
− podać nam wszystkie dane, o które pytamy przy zawarciu umowy,
− poinformować nas o zmianach tych danych w trakcie trwania umowy.
W razie zdarzenia losowego ubezpieczony ma m.in. obowiązek:
− poddać się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,
− najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o zdarzeniu i udzielić nam niezbędnych wyjaśnień,
− w celu skorzystania z usług assistance zawiadomić telefonicznie o wypadku Centrum Alarmowe PZU.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa, trwa:
− od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie, możemy wypowiedzieć umowę,
− od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty,
− od dnia następnego po dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, nie wcześniej jednak niż wraz z rozpoczęciem
odpowiedzialności z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników lub obowiązkowego ubezpieczenia budynków, w sytuacji gdy
ubezpieczenie zawierane jest w wraz z tymi ubezpieczeniami w systemie uproszczonym (wznowienie blankietowe).
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
− z końcem okresu ubezpieczenia; a w przypadku umów zawieranych w systemie uproszczonym wraz z wygaśnięciem ochrony z tytułu
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników lub obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych,
− w dniu odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
− z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron,
− z chwilą śmierci ubezpieczonego.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
− w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem,
− w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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