Ubezpieczenie Obowiązkowe
Budynków Wchodzących w skład
Gospodarstwa Rolnego od Ognia
i Innych Zdarzeń Losowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Produkt: Gospodarstwo rolne

							z siedzibą w Polsce

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym .Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ustawie z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 16 lipca 2003 r.
z późniejszymi zmianami).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia I innych zdarzeń losowych (dział II załącznika
do Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 8).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia mienia przedmiotem ubezpieczenia jest budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego definiowany jako obiekt budowlany o powierzchni
powyżej 20 m2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami), będący
w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika który jest osobą
fizyczną i podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu mienia ochroną nie są objęte m.in.:
budynki, których stan techniczny osiągnął 100%
normy zużycia,
budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów,
namioty i tunele foliowe,
budynki o powierzchni poniżej 20 m2.

Rodzaj budynków podlegających ubezpieczeniu:
budynek mieszkalny,
budynek gospodarczy - inwentarski,
kurniki,
stodoły,
spichlerze,
szklarnie.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak
ogień, huragan, powódź, grad, podtopienie, deszcz
nawalny, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja,
obsunięcie się ziemi (w tym zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi), tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za zaistniałe
w budynkach rolniczych szkody:
wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub przez
osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego,
powstałe wskutek trzęsienia ziemi.
Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia budynek
przestał spełniać warunki wymagane do objęcia go ubezpieczeniem, budynek ten zostaje wyłączony z ubezpieczenia.

Definicja gospodarstwa rolnego:
gospodarstwo rolne - obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne
gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie
powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części
opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich
użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli
jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział
specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest:
przedsięwzięcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej, poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,
zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
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niezwłoczne powiadomienie policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane
informacje.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej
pierwszej raty, z zastrzeżeniami określonymi w ustawie.
Odpowiedzialność UNIQA wynikająca z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych ustaje z chwila rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych w ustawie.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku m.in.: odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu
okresu na jaki umowa została zawarta, rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiązaniu m.in.:
z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta,
z chwilą, kiedy użytki i grunty, na których położony jest budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa rolnego,
z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
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