Ubezpieczenie Obowiązkowe
Odpowiedzialności Cywilnej Rolników
z Tytułu Posiadania Gospodarstwa Rolnego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
							

z siedzibą w Polsce

Produkt: OC Rolników

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 odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (dział II załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna
rolnika - osoby fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne oraz każdej osoby,
która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę
w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca
w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani
do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego
szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia; przepisy te obowiązują również
wówczas, jeżeli szkoda powstała 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.
Odpowiedzialność UNIQA w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem
bez względu na liczbę poszkodowanych ograniczona
jest sumą gwarancyjną w wysokości 5 210 000 euro
w przypadku szkód na osobie oraz sumą gwarancyjną
1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu.
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.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
gospodarstwa rolne, których właścicielem są spółki
prawa handlowego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności 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.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
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Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest:
przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia
osób poszkodowanych,
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zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
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 OC rolników ustaje z chwilą 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 tracą charakter gospodarstwa rolnego,
z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny,
z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
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