Ubezpieczenie PZU Uprawy
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Uprawy
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Uprawy ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki
Akcyjnej nr UZ/235/2019 z dnia 2 września 2019 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie PZU Uprawy to ubezpieczenie, które może być:
− obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem upraw z dopłatą do składek ze środków budżetu państwa, o których jest mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
− niedotowanym ubezpieczeniem upraw od określonych ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane przez
Klienta.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	upraw innych niż wymienione w dokumencie ubezpieczenia,
	ryzyk innych niż wymienione w dokumencie ubezpieczenia,
	szkód całkowitych w uprawach roślin ozimych, uszkodzonych
przez skutki złego przezimowania jeśli minimalne zagęszczenie
roślin żywych po przezimowaniu wynosi co najmniej:
a)	
dla pszenicy ozimej 130 roślin na 1 m²,
b)	
dla pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego 90 roślin
na 1 m²,
c)	
dla żyta ozimego 100 roślin na 1 m²,
d)	
dla rzepaku 15 roślin na 1 m²,
e)	
dla cebuli ozimej 45 roślin na 1 m²,
	upraw pod osłonami znajdujących się w obiektach niewyposażonych w instalacje ogrzewające,
	w nakładach − szkód mniejszych niż 1 ha lub 10% ogólnej
powierzchni pola, na którym wystąpiła szkoda.

Ubezpieczenie z dopłatą do składki z budżetu państwa
obejmuje następujące uprawy rolne należące do producenta
rolnego:
 zboża,
 kukurydza,
 rze pak,
 rzepik,
 ziemniaki,
 buraki cukrowe,
 chmiel,
 tytoń,
 warzywa gruntowe,
 owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 rośliny strączkowe.
Obowiązkowym dotowanym ubezpieczeniem upraw
rolnych mogą zostać objęte uprawy wymienione powyżej
od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:
 grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania,
powódź oraz suszę.
Dobrowolnym, dotowanym ubezpieczeniem upraw rolnych mogą
zostać objęte uprawy wymienione powyżej od ryzyka wystąpienia
szkód spowodowanych przez:
 deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi, piorun.
Niedotowanym ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące
rośliny:
 zboża (w tym słoma), okopowe, pastewne, oleiste (w tym
słoma), ozdobne, sadownicze, strączkowe, włókniste, zielarskie,
trawy, warzywa gruntowe, inne.
Plony roślin wieloletnich mogą być objęte ubezpieczeniem
tylko w latach ich plonowania.
Drzewa i krzewy owocowe w szkółkach mogą być objęte
ubezpieczeniem w następnym roku po ich okulizacji.
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
1) rośliny uprawne lub ich plon główny – od skutków gradobicia
i powodzi;
2) rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub wysadzane do
gruntu na wiosnę – od skutków przymrozków wiosennych;
3) rośliny uprawne ozime lub ich plon główny – od ujemnych
skutków przezimowania i/lub od przymrozków wiosennych;
4) rośliny wieloletnie, w tym rośliny w szkółkach – od ujemnych
skutków przezimowania;
5) plon główny chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej
na ziarno – od skutków huraganu;

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	mniejsze niż 10%, a dla ryzyka suszy 25% ubytku w plonie głównym
(franszyza integralna),
	wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,
	wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony lub
ubezpieczający będący osobą fizyczną pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym,
	powstałe w wyniku zalania terenu, które nastąpiło z winy
ubezpieczonego wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia
urządzeń odwadniających, wodociągowych, zbiorników wodnych
lub innych podobnych urządzeń,
	spowodowane przez choroby, szkodniki oraz zwierzęta, nawet
wtedy gdy szkody z tytułu ryzyk objętych ubezpieczeniem
obniżyły odporność roślin na ich działanie,
	powodziowe powstałe w uprawach na gruntach położonych
pomiędzy zbiornikiem lub ciekiem wodnym a wałem
ochronnym,
	powstałe wskutek: trzęsienia ziemi, erozji gleby, działań
wojennych, aktów terroryzmu, zamieszek, rozruchów, akcji
protestacyjnych oraz działania energii jądrowej, promieniowania
radioaktywnego lub innych skażeń,
	spowodowane błędami i zaniedbaniami agrotechnicznymi
doprowadzającymi do braku wschodów lub braku właściwego
rozwoju roślin, prowadzącymi do nieuzyskania odpowiedniego
ilościowo lub jakościowo plonu,
	powstałe w słomie pozostawionej na polu po sprzęcie
zbóż lub roślin oleistych – przez okres dłuższy niż
14 dni kalendarzowych,
	powstałe na skutek deszczu nawalnego z powodu złego
stanu technicznego szklarni lub tunelu foliowego, jeżeli obowiązek
konserwacji szklarni lub tunelu foliowego należał
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6) plon główny tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plon główny zbóż (w tym kukurydzy)
i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu
(do momentu złożenia w miejscu składowania)
– od skutków ognia;
7) trawy łąk i pastwisk o wysokiej i średniej wartości pastewnej –
od skutków powodzi;
8) owoce drzew i krzewów owocowych – od gradobicia,
przymrozków wiosennych oraz powodzi;
9) drzewa i krzewy owocowe w szkółkach – od gradobicia
i powodzi.
Ubezpieczamy uprawy w szklarniach i tunelach foliowych.
Obiekty te muszą mieć charakter trwały i być wyposażone
w instalacje lub urządzenia ogrzewające.
Ubezpieczenie upraw pod osłonami obejmuje szkody wyrządzone
przez:
 grad, huragan, powódź, ogień, piorun, eksplozję, upadek
pojazdu powietrznego, lawinę, obsunięcie się ziemi a także
wymarznięcie roślin w wyniku w/w zdarzeń losowych lub
w wyniku niezależnych od ubezpieczonego przerw w dostawach
czynnika grzewczego do instalacji i urządzeń grzewczych.
Sumę ubezpieczenia ustalamy z ubezpieczającym, oddzielnie dla
każdej uprawy uwzględniając m.in.:
 powierzchnię upraw,
 przewidywany plon lub liczbę nasadzeń,
 cenę jednostkową plonu lub nasadzenia.
W przypadku upraw ubezpieczanych z dotacją do składki z budżetu
państwa suma ubezpieczenia 1 ha upraw nie może przekroczyć
wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dot. maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw.
Ubezpieczamy nakłady poniesione na założenie
i utrzymanie uprawy tj.:
 materiał siewny,
 nawozy,
 środki ochrony roślin.

do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku
nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
lub powstałe na skutek deszczu nawalnego z powodu
niezabezpieczonych otworów dachowych lub drzwiowych,
jeżeli obowiązek zabezpieczenia tych otworów należał do
ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie
miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
	w uprawach zastępczych o ile nie zostały one objęte ochroną
ubezpieczeniową,
	w uprawach rolnych, za które PZU SA przyznał odszkodowanie
z tytułu powstania szkody całkowitej,
	będące następstwem szkód z lat ubiegłych.
Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka ujemnych
skutków przezimowania jest spełnienie poniższych kryteriów
zagęszczenia uprawy:
a)	dla pszenicy ozimej
– min. 250 roślin/1 m²,
b) dla żyta ozimego
– min. 200 roślin/1 m²,
c) dla pszenżyta ozimego
– min. 200 roślin/1 m²,
d) dla jęczmienia ozimego
– min. 200 roślin/1 m²,
e) dla rzepaku ozimego
– min. 25 roślin/1 m²,
f) dla cebuli ozimej
– min. 90 roślin/1 m².
Warunkiem odpowiedzialności PZU SA z tytułu ryzyka ujemnych
skutków przezimowania jest spełnienie powyższych kryteriów
zagęszczenia na dzień 1 grudnia.
W ryzyku suszy pomniejszymy odszkodowanie o 20%, 25%, 30%
sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego przez klienta
wariantu ubezpieczenia (franszyza redukcyjna).
Możemy pomniejszyć poszkodowanemu wypłatę odszkodowania,
jeśli na przykład na działce lub w szklarni czy tunelu
ubezpieczonych została tylko część uprawy danego gatunku
i ubezpieczający nie wskazał której części uprawy ubezpieczenie
dotyczy.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w nakładach
poniesionych na założenie plantacji przez:
 grad, powódź, ogień, przymrozki wiosenne oraz ujemne
skutki przezimowania.
Suma ubezpieczenia nakładów stanowi wartość poniesionych
i planowanych do poniesienia nakładów na założenie plantacji.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczający i Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
− dokonać zasiewu (wysadzenia) roślin i zbioru plonów w terminach agrotechnicznych właściwych dla danej uprawy oraz wykonywać zalecane zabiegi
uprawowe i ochronne,
− podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy przed zawarciem umowy,
− poinformować nas o zmianach tych okoliczności w trakcie trwania umowy.
W razie zdarzenia losowego ubezpieczony ma m.in. obowiązek:
− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
− w terminie 3 dni roboczych od dnia powstania szkody lub uzyskania informacji o jej zajściu a w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego z ryzyka
ujemnych skutków przezimowania dopiero w momencie rozpoczęcia wiosennej wegetacji, powiadomić nas o zdarzeniu; zawiadomienie powinno zawierać
m.in.:
1) imię i nazwisko ubezpieczonego;
2) dane do kontaktu z ubezpieczonym;
3) datę, przyczynę i miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
4) wykaz zawierający nazwę uszkodzonej rośliny, powierzchnię uprawy, nazwę lub numer działki ewidencyjnej, numer lub nazwę działki rolnej (pola),
nazwę miejscowości, w której położona jest zniszczona uprawa;
5) informację o zamiarze przystąpienia do zbioru plonu lub wykonania zabiegów agrotechnicznych związanych z zastosowaniem uprawy zamiennej bądź
dokonania innych zabiegów agrotechnicznych zabezpieczających przed powiększeniem szkody;
6) szacunkową wartość powstałej szkody;
− uzyskać zgodę PZU na dokonanie zbioru ubezpieczonej, dotkniętej szkodą uprawy polowej lub na wykonanie zabiegów agrotechnicznych związanych
z zastosowaniem uprawy zastępczej, przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o zdarzeniu.
− po uzyskaniu zgody, o której mowa powyżej pozostawić poletko kontrolne tj. pas nie zebranych plonów w środkowej części pola, o szerokości
nie mniejszej niż 4 m dla rzepaku i zbóż oraz 2 m dla pozostałych upraw, przebiegający przez całą długość pola, a w ubezpieczeniu drzew i krzewów
owocowych oraz plantacji jagodowych minimum jeden rząd drzew (krzewów) w środkowej części plantacji.
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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?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Dla wybranych ryzyk odpowiedzialność rozpoczyna się nie wcześniej niż:
− z dniem 1 grudnia dla ryzyka ujemnych skutków przezimowania,
− z dniem 21 marca dla suszy,
− z dniem 15 kwietnia dla przymrozków wiosennych.
W ubezpieczeniu upraw polowych oraz nakładów od ryzyka:
− gradu, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy obowiązuje 14 dniowy okres karencji oznaczający że nasza odpowiedzialność rozpoczyna się z 15tym dniem od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W umowie ubezpieczenia od ryzyka ognia, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się:
1) w plonach tytoniu, ziół i chmielu – od chwili rozpoczęcia technologicznego procesu suszenia tych plonów;
2) w plonach zbóż, kukurydzy na ziarno i roślin oleistych – od okresu dojrzałości.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
− z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia,
− z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia,
− z upłynięciem terminu występowania danego ryzyka albo terminem zbioru plonu danej uprawy zgodnym z terminem agrotechnicznym
dla tej uprawy:
1) z dniem 30 kwietnia – w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania;
2) z dniem 30 czerwca – w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych;
3) z dniem 30 września – w przypadku szkód spowodowanych przez suszę;
4) z dniem 30 czerwca – dla rozsad roślin;
5) z dniem 31 sierpnia – dla owoców wiśni, czereśni i moreli;
6) z dniem 31 sierpnia – dla rzepaku i rzepiku, pozostałych roślin oleistych oraz traw na nasiona;
7) z dniem 15 września – dla zbóż, w tym gryki;
8) z dniem 30 września – dla chmielu i tytoniu z wyłączeniem ryzyka ognia oraz dla roślin włóknistych;
9) z dniem 15 października – dla traw łąk i pastwisk;
10) z dniem 31 października – dla ziemniaków, cebuli, owoców drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem owoców wiśni, czereśni, moreli
i jabłoni, owoców truskawek, roślin strączkowych, roślin pastewnych, roślin ozdobnych na: korzenie, bulwy, kłącza, cebule, nasiona i kwiaty,
roślin sadowniczych poza drzewami i krzewami w szkółkach;
11) z dniem 15 listopada – dla kukurydzy i sorgo;
12) z dniem 30 listopada – dla buraków cukrowych, warzyw gruntowych z wyłączeniem cebuli, ziół, roślin okopowych
(przemysłowych i pastewnych), owoców jabłoni oraz chmielu i tytoniu od ryzyka ognia;
13) z upływem 90 dni od wysadzenia roślin lub wysiewu nasion – dla warzyw gruntowych uprawianych na zbiór pęczkowy nie później jednak niż
z chwilą zbioru lub rozwiązania umowy ubezpieczenia upraw rolnych, a w plonach tytoniu, ziół i chmielu – z chwilą technologicznego procesu
suszenia plonów;
− z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy,
− w przypadku ubezpieczenia niedotowanego − z chwilą przeniesienia własności upraw, chyba że zgodziliśmy się na przeniesienie praw
z umowy ubezpieczenia,
− z chwilą całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia (unicestwienie).
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.
W odniesieniu do umów ubezpieczenia z dotacją do składki z budżetu państwa, w przypadku przejścia posiadania gospodarstwa rolnego producent
rolny obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa
rolnego w posiadanie.
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