Ogólne warunki obowiązkowego,
dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 Zarządu PZU SA z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 Zarządu PZU SA z dnia 9 listopada 2011 r.

Przepisy ogólne
§ 1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej
ogólnymi warunkami” stosuje się do umów obowiązko”
wych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych, zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę
Akcyjną (PZU SA) na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz. 1249
z późniejszymi zmianami).
2. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych
może być zawarta na cudzy rachunek. W przypadku
zawarcia umowy na cudzy rachunek (na rachunek
ubezpieczonego), PZU SA może podnieść zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA również
przeciwko ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żądać, by PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków
w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.
3. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy a ogólnymi
warunkami w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA
nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla
ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Postanowienia nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
_____________________________________________

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Definicje
§2
1. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach określenia rozumie się:
1) działka rolna (pole) – zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwo rolne – obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
a także obszar takich gruntów, niezależnie od powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja
rolna, stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od

10)

11)

12)
13)

14)

osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych;
okres ubezpieczenia – określony w polisie czas, przez
jaki PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej;
plon potencjalny – plon jaki można uzyskać gdyby
ubezpieczone ryzyko nie wystąpiło;
polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia;
rolnik – rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla
rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG)
nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001,
(WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000,
(EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE
L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269,
z późn. zm.), który uzyskał płatności bezpośrednie
w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego;
składka – kwotę należną PZU SA za udzieloną ochronę ubezpieczeniową;
suma ubezpieczenia – kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe
w okresie ubezpieczenia;
szkoda całkowita – szkodę przekraczającą określony:
a) procent szkody, uwzględniający okres powstania
szkody, kwalifikujący uprawę do jej zlikwidowania np. poprzez zaoranie lub
b) maksymalny procent szkody, który może być przyznany za daną uprawę;
szkoda częściowa – szkodę inną niż całkowitą, przy
wyliczeniu której uwzględnia się koszty zaoszczędzone (nieponiesione) tj.: koszty zbioru, transportu, sortowania, przechowywania, pakowania, dosuszania,
sprzedaży ubezpieczonych upraw;
ubezpieczający – osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej zawierającą z PZU SA umowę ubezpieczenia;
ubezpieczony – rolnika będącego posiadaczem
upraw rolnych objętych ubezpieczeniem;
udział własny – określoną część szkody, wyrażoną
w procentach, o którą PZU SA zmniejsza odszkodowanie;
umowa kontraktacji – formę skupu produktów rolnych, opartą na dwustronnej umowie, w której pro-
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ducent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość określonego rodzaju produktów rolnych, a kontraktujący
zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie
umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić
określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa
lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia;
15) wypadek ubezpieczeniowy – następujące zjawiska meteorologiczne: powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne lub ujemne skutki przezimowania, w wyniku których powstała szkoda w ubezpieczonej uprawie.
2. Szkody spowodowane przez:
1) powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek:
a) zalania terenów w następstwie podniesienia się
poziomu wód płynących lub stojących,
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
2) grad – oznaczają szkody powstałe wskutek opadu
atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
3) suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku
klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości
określonej dla poszczególnych gatunków roślin
uprawnych i kategorii gleb;
4) ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia
30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
5) przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury
poniżej 00C, w okresie od dnia 15 kwietnia do
dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub
częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.
_____________________________________________

Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczeniem mogą być objęte następujące uprawy rolne:
1) zboża;
2) kukurydza;
3) rzepak;
4) rzepik;
5) ziemniaki;
6) buraki cukrowe;
7) chmiel;
8) tytoń;
9) warzywa gruntowe;
10) drzewa i krzewy owocowe;
11) truskawki;
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12) rośliny strączkowe.
2. Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje plon główny,
przy czym za plon główny uznaje się w przypadku:
1) buraków cukrowych – korzenie buraka;
2) kukurydzy przeznaczonej na paszę – kolby i nadziemne części rośliny;
3) zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy przeznaczonej
na ziarno – ziarna lub nasiona;
4) ziemniaków – bulwy;
5) warzyw gruntowych – części warzyw gruntowych
przeznaczone do konsumpcji;
6) drzew i krzewów owocowych oraz truskawek –
owoce lub całe nasadzenia;
7) chmielu – szyszki;
8) tytoniu – liście;
9) roślin strączkowych – nasiona.
_____________________________________________

Zakres ubezpieczenia
§4
1. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte uprawy, o których
mowa w § 3 ust. 1, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), wskazane w polisie – od
ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub
przymrozki wiosenne.
2. Ubezpieczenie od skutków wyrządzonych przez:
1) gradobicie i powódź obejmuje:
a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach,
b) straty jakościowe w owocach drzew, krzewów,
roślin jagodowych, w tym truskawek, chmielu,
tytoniu oraz w jadalnych częściach warzyw,
c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie
plonujących, takich jak: drzewka i krzewy, rozsada roślin itp.:
2) przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania oraz suszę obejmuje ilościowe ubytki plonów.
3. Umowa ubezpieczenia upraw rolnych zawierana jest
z udziałem własnym ubezpieczającego wynoszącym
10% wysokości szkody.
4. PZU SA odpowiada za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli szkody spowodowane przez powódź, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne w plonie głównym wyniosą co
najmniej 10%, zaś szkody spowodowane przez suszę
wyniosą co najmniej 25%.
5. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony lub ubezpieczający będący osobą fizyczną pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) spowodowane przez choroby lub szkodniki nawet
wtedy, gdy powódź, gradobicie, susza, ujemne skutki

przezimowania lub przymrozki wiosenne obniżyły
odporność roślin na ich działanie;
4) spowodowane błędami i zaniedbaniami agrotechnicznymi doprowadzającymi do braku wschodów lub
braku właściwego rozwoju roślin, prowadzącymi do
nieuzyskania odpowiedniego ilościowo lub jakościowo plonu.
_____________________________________________

Suma ubezpieczenia
§5
1. Sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala
ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA, odrębnie dla
każdej uprawy rolnej objętej ochroną, na 1 ha tej uprawy.
Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia dla owoców, warzyw, tytoniu, ziemniaków uwzględnia się udział plonu
handlowego w plonie potencjalnym.
2. Podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 3, stanowią:
1) powierzchnia wszystkich działek rolnych (pól), na
których uprawa rolna została zgłoszona do ubezpieczenia;
2) plon uzyskiwany w danym gospodarstwie nie wyższy od:
a) określonego w umowie kontraktacji, w przypadku
upraw będących przedmiotem kontraktacji,
b) przeciętnego z trzech ostatnich lat – obliczonego na podstawie danych księgowych gospodarstwa, a gdy to nie jest możliwe – ustalony
na podstawie średniej dla miejscowości, gminy
lub województwa;
3) jednostkowa cena rynkowa plonu głównego:
a) w odniesieniu do kukurydzy uprawianej na paszę
(zieloną masę) – stanowiąca 15% ceny ziarna
jęczmienia paszowego występującej na danym
terenie w okresie zbioru w roku poprzedzającym okres ubezpieczenia,
b) dla pozostałych upraw – występująca na danym
terenie w okresie zbioru w roku poprzedzającym okres ubezpieczenia;
4) cena brutto wynikająca z umowy kontraktacji w przypadku plonu będącego przedmiotem kontraktacji;
w odniesieniu do tytoniu cena brutto może obejmować krajowe płatności uzupełniające;
5) udokumentowana wartość sadzonek drzew, krzewów owocowych, truskawek lub średnia ich wartość występująca na danym terenie w czasie zawierania ubezpieczenia.
3. Sumy ubezpieczenia 1 ha upraw nie mogą przekroczyć
maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa.
_____________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności
§6
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2
i 3, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia

następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej
jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej
raty.
2. Odpowiedzialność PZU SA, o której mowa w ust. 1,
rozpoczyna się nie wcześniej jednak niż od dnia:
1) 1 grudnia – w przypadku szkód będących następstwem ujemnych skutków przezimowania;
2) 1 kwietnia – w przypadku szkód spowodowanych
suszą;
3) 15 kwietnia – w przypadku szkód spowodowanych
przymrozkami wiosennymi.
3. W umowie ubezpieczenia mają zastosowanie następujące okresy karencji:
1) w przypadku ubezpieczenia od ryzyka szkód spowodowanych przez powódź i suszę – 30 dni od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
2) w przypadku ubezpieczenia od ryzyka szkód spowodowanych przez grad i przymrozki wiosenne –
14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
4. Odpowiedzialność PZU SA za szkody w poszczególnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem
kończy się:
1) z chwilą zebrania plonów i złożenia ich w miejscu
składowania (w budynkach, silosach, stertach, stogach, kopcach itp.);
2) z dniem 30 kwietnia roku zbioru plonów – w przypadku szkód będących następstwem ujemnych
skutków przezimowania;
3) z dniem 30 czerwca roku zbioru plonów – w przypadku szkód będących następstwem przymrozków wiosennych;
4) z dniem 30 września roku zbioru plonów – w przypadku szkód spowodowanych przez suszę,
nie później jednak niż z chwilą rozwiązania umowy
obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych.
_____________________________________________

Zawarcie i rozwiązanie umowy
ubezpieczenia
§7
1. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego jest obowiązany zawrzeć
umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, wyszczególnionych w § 3 ust. 1, od co najmniej jednego
z następujących ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne
skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.
2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,
uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku
następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną
ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw, o których mowa w § 3 ust. 1.
3. Umowy obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń
upraw rolnych PZU SA zawiera na pisemny wniosek
ubezpieczającego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
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4. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ubezpieczający ma obowiązek, na żądanie PZU SA, udostępnić
dokumentację, na podstawie której otrzymał płatności
bezpośrednie oraz umożliwić przeprowadzenie lustracji wymienionych we wniosku o ubezpieczenie upraw.
5. O ile strony umowy nie umówiły się inaczej, umowę
ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
§8
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres,
w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
§9
Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia,
posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na innego
rolnika, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy
ubezpieczenia przechodzą na tego rolnika. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który
została zawarta, chyba że rolnik obejmujący gospodarstwo
rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od
dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozwiązuje
się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia
gospodarstwa rolnego w posiadanie.
§ 10
1. W razie zbycia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być
przeniesione na nabywcę tego przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA.
2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia,
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą
także obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że
strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada
solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej
za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia
na nabywcę.
3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie wygasa z chwilą
przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą
powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie
wypadku.
§ 11
1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4, § 8,
§ 9, § 10 ust. 3;
3) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą;
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4) z upływem okresu na jaki została zawarta umowa
ubezpieczenia.
2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej
przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania (odszkodowań)
oraz gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasła z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 4.
_____________________________________________

Ustalenie wysokości składki
§ 12
1. Składkę za ubezpieczenie upraw rolnych oblicza się
według stawek taryfowych obowiązujących w dniu
zawarcia umowy.
2. Wysokość składki ustala się w zależności od:
1) sumy ubezpieczenia;
2) przedmiotu ubezpieczenia;
3) określonych w taryfie składek klas ryzyka uzależnionych od miejsca położenia gospodarstwa rolnego.
3. Składka nie podlega indeksacji.
4. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o dopłaty z budżetu państwa.
5. Wysokość dopłat do składek jest określana corocznie
w Rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi do 50%
ale nie mniej niż 40% składki z tytułu ubezpieczenia
upraw, o których mowa w § 3 ust. 1, jeżeli stawki taryfowe nie przekraczają:
1) 3,5% sumy ubezpieczenia – przy ubezpieczeniu
upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku,
ziemniaków lub buraków cukrowych, za jedno
lub łącznie za kilka ryzyk przyjętych do ubezpieczenia,
2) 5,0% sumy ubezpieczenia – przy ubezpieczaniu
rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu,
tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek
lub roślin strączkowych, za jedno lub łącznie za
kilka ryzyk przyjętych do ubezpieczenia.
6. PZU SA może określić stawki taryfowe ubezpieczenia wyższe niż określone w ust. 5. W przypadku gdy
stawka taryfowa (suma stawek taryfowych za ryzyka
zgłoszone do ubezpieczenia) jest wyższa niż określona w ust. 5, ale nie przekracza 6,0% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek przysługują w wysokości
określonej w ust. 5.
7. W przypadku, gdy stawka taryfowa (suma stawek taryfowych za ryzyka zgłoszone do ubezpieczenia) przekroczy 6,0% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek
z tytułu umów ubezpieczenia, w których zastosowano takie stawki, nie przysługują.
8. Na wniosek ubezpieczającego płatność składki z umowy ubezpieczenia może być rozłożona na dwie raty.
Ostatnia rata składki powinna być zapłacona najpóźniej do dnia 30 czerwca roku zbioru plonów. Jeżeli

wyliczona kwota składki nie pozwala na ustalenie rat
w równej wysokości, różnica oraz wszelkie zaokrąglenia powinny być uwzględnione w pierwszej racie.
9. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty rat składki
w terminach określonych w umowie ubezpieczenia,
przy czym w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki,
których termin płatności przypada po dniu wypłaty
odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne
i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płatności rat składki, których płatność zgodnie z terminami określonymi w umowie ubezpieczenia przypada po dniu doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty odszkodowania, nie ulegają zmianie.
10. Składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona
w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU SA
w formie bezgotówkowej. Jeżeli zapłata składki albo
raty składki dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna wymagalna
kwota składki lub raty składki określona w polisie
znalazła się na rachunku PZU SA.
11. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za
sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku,
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od chwili, w której
zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od
początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może
w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
_____________________________________________

Prawa i obowiązki stron
§ 13
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności,
o które PZU SA zapytuje w formularzu oferty albo
przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli
ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczony
obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU SA
niezwłocznie po otrzymaniu o nich informacji.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym jak

i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek.
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z
winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że
wypadek przewidziany umową i jego następstwa są
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 14
1. Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zasiewu
(wysadzenia) roślin i zbioru plonów w terminach agrotechnicznych właściwych dla danej uprawy oraz wykonywać zalecane zabiegi uprawowe i ochronne.
2. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić PZU SA
sprawdzenie w każdym czasie, ilościowego i jakościowego stanu oraz wartości ubezpieczonych upraw, a po
powstaniu szkody podać do wiadomości PZU SA wszystkie znane okoliczności pozwalające ustalić rozmiar
szkody.
§ 15
1. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA
o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie
3 dni roboczych od jego zajścia lub uzyskania informacji o jego zajściu, po stwierdzeniu objawów charakterystycznych dla danego ryzyka (m.in. takich jak:
grad – ocętkowanie roślin, powódź – zastoiska wody
lub wymycie roślin na stokach, przymrozki – zwarzenie roślin lub ich części, pęknięcia i deformacja
pędów, ujemne skutki przezimowania – obumarcie roślin,
susza – zamieranie całych roślin lub ich części).
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek określony w ust. 1 obciąża także
ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawierać m.in.:
1) imię i nazwisko ubezpieczonego;
2) adres zamieszkania oraz numer telefonu, faksu lub
adres poczty elektronicznej;
3) datę, przyczynę i miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
4) wykaz zawierający nazwę uszkodzonej rośliny, powierzchnię uprawy, nazwę lub numer 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.
4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2,
PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie,
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szko5

dy lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności
i skutków wypadku.
5. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie
nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa
w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.
§ 16
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1
PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
3. PZU SA obowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania
środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
4. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się również
do ubezpieczonego.

2)

3)

§ 17
1. Ubezpieczający lub ubezpieczony nie mogą dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu dokonania
oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba że zmiana była niezbędna ze względów gospodarczych lub
zabezpieczała szkodę przed jej powiększeniem. Powyższy zakaz nie obowiązuje, jeżeli PZU SA nie dokonał oględzin szkody w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do szkód spowodowanych przez powódź, jeżeli ustalenie wysokości szkody
w tym okresie jest niemożliwe z uwagi na zalanie terenu.
3. Jeżeli ubezpieczony zamierza dokonać zbioru ubezpieczonej, dotkniętej szkodą uprawy lub wykonać zabiegi agrotechniczne związane z zastosowaniem uprawy zastępczej, zobowiązany jest pozostawić poletko
kontrolne, tj. pas nie zebranych plonów w środkowej
części pola, o szerokości nie mniejszej niż 2 m, przebiegający przez całą długość pola.
4. Poletko kontrolne ubezpieczony powinien pozostawić
w stanie nie zmienionym do czasu ustalenia przez
PZU SA wysokości szkody, ale nie dłużej niż przez 14 dni
od daty zawiadomienia o szkodzie.
§ 18
W razie powstania szkody spowodowanej przez powódź ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany
jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za
szkodę.
§ 19
1. PZU SA jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia
losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w ter6

4)

5)

6)

minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania
osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub
w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania;
jeżeli w terminach określonych w § 21 ust. 1 lub 2
nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej
części odszkodowania;
jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym
roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby
występującej z roszczeniem, w terminach określonych w § 21 ust. 1 i 2 wskazując na okoliczności
oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą
lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz
do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej;
do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1,
informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości
odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego
potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności
z oryginałem przez PZU SA;
do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1
oraz uprawnionemu, informacji i dokumentów,
o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci
elektronicznej;
na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia, posiadanych przez siebie informacji
związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będącym
podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA
oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń
losowych, jak również wysokości odszkodowania.

_____________________________________________

Ustalanie wysokości szkody
i odszkodowania
§ 20
1. Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych uprawach rolnych dokonuje przedstawiciel PZU SA w obecności ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej. Nieobecność ubezpieczonego zawiadomionego
o terminie oględzin nie wstrzymuje ustalenia wysokości szkody.

2. PZU SA podejmuje czynności mające na celu ustalenie wysokości szkody w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Przy szkodach powstałych we wczesnym okresie rozwoju roślin oraz w przypadku szkód powstałych w wyniku suszy – PZU SA może w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie dokonać wstępnego
ustalenia wysokości szkody. Ostatecznego ustalenia
wysokości szkody PZU SA dokonuje bezpośrednio
przed zbiorem plonów.
3. Wysokość szkody ustala się oddzielnie na każdej działce rolnej (polu).
4. Za podstawę do obliczenia wysokości szkody w szkodach częściowych przyjmuje się:
1) rzeczywistą powierzchnię pola, na którym 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 w polisie;
2) określony w procentach stopień zmniejszenia plonu, ustalony na gruncie w oparciu o wykonaną
analizę uszkodzeń roślin i obliczony na podstawie
obowiązujących w PZU SA w dniu powstania szkody „Norm do ustalania wysokości szkód w uprawach rolnych”, które na żądanie ubezpieczającego
lub ubezpieczonego PZU SA udostępni do wglądu;
3) sumę ubezpieczenia na 1 ha określoną w polisie,
nie wyższą jednak niż wartość uprawy ustalonej na
podstawie:
a) wydajności lub wartości plonu potencjalnego
z 1 ha podanej w polisie lub rzeczywistej określonej przez przedstawiciela PZU SA w obecności
właściciela upraw lub osoby przez niego upoważnionej – nie wyższej jednak niż podana w polisie.
Jeżeli likwidator ustalający rozmiar szkody stwierdzi na gruncie, że wydajność lub wartość plonu
jest niższa co najmniej o 20% od wartości
określonej w polisie, ma obowiązek ustalić na
gruncie rzeczywistą wydajność lub wartość plonu i udokumentować tę zmianę w operacie szkodowym,
b) ceny jednostkowej plonu podanej w polisie, nie
wyższej jednak od rynkowej ceny skupu występującej na danym terenie w dniu powstania
szkody; w odniesieniu do tytoniu cena jednostkowa może obejmować krajowe płatności uzupełniające, w przypadku ich ubezpieczenia (§ 5
ust. 2 pkt 4);
4) liczbę zniszczonych drzew lub krzewów oraz wartość jednostkową sadzonek przyjętą do ubezpieczenia.
5. W razie powstania szkody całkowitej, stopień zmniejszenia wartości plonu uzależniony jest od okresu,
w którym powstała szkoda. W takim przypadku wysokość szkody wynosi:
1) dla roślin uprawnych (z wyjątkiem tytoniu i warzyw
gruntowych), gdy szkoda całkowita powstała:

6.

7.

8.

9.

10.

a) przed 15 kwietnia
– 25% wartości plonu,
b) od 15 kwietnia do 10 maja – 40% wartości plonu,
c) od 11 maja do 31 maja – 60% wartości plonu,
d) po 31 maja
– 85% wartości plonu;
2) dla warzyw gruntowych:
a) gdy szkoda całkowita powstała do 31 maja,
jak również po tym terminie, gdy szkoda
całkowita powstanie w czasie 30 dni od
wysadzenia roślin lub wysiewu nasion – 25%
wartości plonu,
b) po tym okresie – 85% wartości plonu;
3) dla tytoniu:
a) gdy rośliny zostały zniszczone całkowiecie przed
terminem obowiązkowego zniszczenia rozsady
– 90% wartości rozsady,
b) przy całkowitej utracie plonu – 70% wartości
planu,
4) dla drzew i krzewów owocowych oraz truskawek
(nasadzenia) – 100% wartości sadzonek drzew,
krzewów owocowych oraz truskawek;
5) dla owoców jabłoni i grusz – 90% wartości plonu;
6) dla owoców truskawek – 70% wartości plonu;
7) dla pozostałych owoców drzew i owoców jagodowych – 80% wartości plonu.
W przypadku powstania szkody częściowej, przy wyliczaniu odszkodowania uwzględnia się zaoszczędzone, nieponiesione koszty oraz straty plonu wynikające z opóźnień zbioru, niezgodnego z terminem agrotechnicznym,
W razie wystąpienia kolejnych szkód w tej samej
uprawie, wysokość każdej następnej szkody ustala
się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód.
W uprawach roślin ozimych, uszkodzonych przez skutki
złego przezimowania zakwalifikowanie szkody jako
szkoda całkowita uzależnione jest od stwierdzenia na
gruncie mniejszego od niżej określonego, minimalnego zagęszczenia roślin:
a) dla pszenicy ozimej wszystkich odmian 25 źdźbeł
na 0,1m2,
b) dla żyta ozimego, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego 20 źdźbeł na 0,1m2,
c) dla rzepaku i rzepiku ozimego 20 roślin na 1 m2.
W procesie likwidacji szkody wykorzystuje się „Normy do likwidowania szkód w uprawach rolnych”, które
na wniosek ubezpieczonego mogą mu być udostępnione do wglądu.
Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej
wysokości szkody, ale nie wyższej niż suma ubezpieczenia, z uwzględnieniem udziału własnego, o którym
mowa w § 4 ust. 3.

_____________________________________________

Wypłata odszkodowania
§ 21
1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
7

2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU SA wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
_____________________________________________

Podwójne ubezpieczenie
§ 22
1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy,
które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczony nie może żądać świadczenia
przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku,
w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia
pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich
mowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez
ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa
od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części
przenoszącej wysokość szkody ubezpieczony może
żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między
ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.
_____________________________________________

Roszczenia regresowe
§ 23
1. W razie powstania szkody spowodowanej przez powódź, z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania
roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa
na PZU SA do wysokości zapłaconego odszkodowania.
Jeżeli PZU SA pokrył tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo
zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.
2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia ubezpieczo-

nego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Jeżeli ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę lub je ograniczył, PZU SA może odmówić
odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie
się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione
po wypłaceniu odszkodowania, PZU SA może żądać
od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
_____________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 24
1. Ubezpieczajacemu lub ubezpieczonemu przysługuje
prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia
dotyczących wykonywania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 4 adresatem skargi bądź
zażalenia oraz właściwym do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której
skarga dotyczy lub inna jednostka wskazana przez
PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie
za pośrednictwem jednostki, której skarga dotyczy.
2. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia
jest Regionalne Centrum Likwidacji Szkód właściwe
ze względu na miejsce likwidacji szkody.
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie
na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi
lub zażalenia.
4. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1,
ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
5. 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, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
6. W sprawach nie uregulowanych ogólnymi warunkami
ubezpieczenia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy
prawa polskiego.
7. Warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 stycznia 2012 r.
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