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Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn rolniczych AGRO
CASCO zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji
1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje
zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/
odszkodowania lub wartość wykupu ubezpieczenia

§ 3 ust. 1 i 2; § 4; § 6 ust. 3-5; §7; § 10; § 12;
§ 15; § 17; § 24 ust. 1 - 5; § 25; § 26; § 27
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji
zawartych w § 2

§ 3 ust. 3; § 5 ; § 22 ust. 2; § 23; § 24 ust. 6
przy uwzględnieniu odpowiednich definicji
zawartych w § 2
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2. Ograniczenia odpowiedzialności oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich
obniżenia

Numer zapisu z wzorca umownego

1

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia AGRO CASCO zawieranych
pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie bêd¹cymi osobami prawnymi.
2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej
Ubezpieczaj¹cym mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e
na cudzy rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520)
przy ul. Gdańskiej 132 w związku z zawartą umową ubezpieczenia
informuje, że:
1) jest Administratorem powierzonych mu danych osobowych;
2) powierzone dane osobowe będą wykorzystywane oraz przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu, przez który
rozumie się:
a) obsługę i wykonywanie umowy ubezpieczenia,
b) rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
c) cele analityczne i archiwalne,
d) marketing bezpośredni produktów i usług własnych przez
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
e) obsługę Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub,
o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony wyraził wolę uczestnictwa
w tym programie;
3) Ubezpieczający/Ubezpieczony zachowuje prawo dostępu
do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Definicje
§2
Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku natê¿enia
co najmniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania
potwierdzenia bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscach ich powstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie
œwiadcz¹ce wyraŸnie o dzia³aniu deszczu nawalnego;
2) franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota,
do wysokoœci której UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody;
3) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
4) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze
siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich
powstania oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie
o masowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru;
5) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia,
w celu jego przyw³aszczenia, dokonany przez sprawcê z zamkniêtego
lokalu zabezpieczonego zgodnie z warunkami okreœlonymi
w § 24:
a) po uprzednim usuniêciu istniej¹cych zabezpieczeñ si³¹ lub
narzêdziami,
b) po otwarciu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzêdziem,
c) po otwarciu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem z innego lokalu lub
w wyniku rabunku,
d) przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniêciem,
jeœli wskazuj¹ na to dowody potwierdzaj¹ce fakt jego ukrycia;
6) lawina - gwa³towne zsuwanie lub staczanie mas œniegu, lodu, ska³
lub kamieni ze zboczy górskich lub falistych;
7) osoba bliska - wspó³ma³¿onek, konkubina, konkubent, rodzeñstwo,
wstêpni, zstêpni, teœciowie, ziêciowie, synowe, ojczym, macocha,
pasierbowie, przysposobieni i przysposabiaj¹cy;
8) osoba trzecia - osoba pozostaj¹c¹ poza stosunkiem umownym
wynikaj¹cym z niniejszej umowy ubezpieczenia;
9) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;
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10) piorun - bezpoœrednie przejœcie elektrycznego ³adunku atmosferycznego przez ubezpieczony przedmiot do ziemi, pozostawiaj¹ce
wyraŸne œlady œwiadcz¹ce o jego dzia³aniu, w postaci np. œladów
dzia³ania wysokiej temperatury, uszkodzeñ mechanicznych;
11) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych i stoj¹cych na skutek opadów
atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów lodowych oraz
sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i falistych;
12) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;
13) rabunek - zabór mienia dokonany przez sprawcê przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy w stosunku
do Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych:
a) poprzez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci,
bezbronnoœci lub,
b) poprzez zmuszenie do otwarcia lokalu osoby posiadaj¹cej
do niego klucze lub otwarcie lokalu kluczami zrabowanymi;
14)sadza - czarny proszek z³o¿ony z kryszta³ków grafitu powsta³y wskutek niepe³nego spalania lub termicznego rozk³adu zwi¹zków wêgla
(gazu ziemnego lub wêglowodorów), który nagle wydoby³ siê
z palenisk, instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych
znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia; nie dotyczy ci¹g³ego
i powolnego oddzia³ywania sadzy na ubezpieczone mienie;
15) szkoda - szkoda rzeczowa, za któr¹ uwa¿a siê ubytek wartoœci
ubezpieczonego mienia polegaj¹cy na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu w wyniku zaistnienia wypadków ubezpieczeniowych
objêtych zakresem ubezpieczenia;
16) udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia
czêœæ nale¿nego z tej umowy odszkodowania, które Ubezpieczony
ponosi we w³asnym zakresie;
17) upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe
l¹dowanie obiektu lataj¹cego wyprodukowanego przez cz³owieka,
a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego nim ³adunku;
18) wartoœæ rzeczywista - wartoœæ nowa mienia pomniejszona
o zu¿ycie techniczne; w przypadku maszyn i urz¹dzeñ podlegaj¹cych
szybkiemu postêpowi technicznemu (np. mikrokomputery, zespo³y
komputerowe, inny sprzêt elektroniczny) za wartoœæ rzeczywist¹
uwa¿a siê aktualn¹ wartoœæ rynkow¹ (uwzglêdniaj¹c normalne
zu¿ycie) urz¹dzenia tego samego typu, rodzaju i o tych samych b¹dŸ
zbli¿onych parametrach; w odniesieniu do wartoœci pieniê¿nych
za wartoœæ rzeczywist¹ uwa¿a siê wartoœæ nominaln¹;
19) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane
ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu
do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany
tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek
ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnienie
zewnêtrzne, z wy³¹czeniem implozji lamp kineskopowych u ich
producenta;
20) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce szkodê,
powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u
zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody bêd¹ce
nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej
przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê
za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia;
21) zapadanie siê ziemi - nag³e obni¿enie siê terenu z powodu zawalenia siê podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.
Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. Ubezpieczeniem AGRO CASCO obejmuje siê maszyny rolnicze
(sprzêt) stanowi¹cy w³asnoœæ Ubezpieczonego, przeznaczone
do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
2. Za maszyny rolnicze uznaje siê miêdzy innymi: kombajny rolnicze,
ci¹gniki, brony i glebogryzarki ci¹gnikowe, kultywatory, siewniki,
¿niwiarki, prasy, m³ockarnie oraz œrodki transportowe (przyczepy,
naczepy, wozy), s³u¿¹ce celom rolniczym.
3. Ubezpieczeniem nie s¹ objête maszyny rolnicze (sprzêt) nie zmontowane przez firmê produkuj¹c¹ takie maszyny (tzw. „sk³adaki”).

Zakres ubezpieczenia
§4
1. UNIQA TU S. A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu
spowodowane przez:
1) wypadek - szkody powsta³e w wyniku nag³ego dzia³ania si³y
mechanicznej w chwili zetkniêcia siê maszyny rolniczej (sprzêtu)
z przeszkod¹, rzecz¹, osob¹, zwierzêciem znajduj¹cymi siê poza
t¹ maszyn¹;
2) zdarzenie losowe - po¿ar, huragan, powódŸ, deszcz nawalny,
grad, piorun, lawinê, wybuch, zapadanie i usuwanie siê ziemi
oraz upadek pojazdu powietrznego lub jego czêœci;
3) kradzie¿ z w³amaniem i rabunek.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ rzeczywistej wartoœci
maszyny rolniczej (sprzêtu).
3. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia.
4. Suma ubezpieczenia ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania.
5. Suma ubezpieczenia mo¿e na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie
dodatkowej sk³adki zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci, lub
podwy¿szona.
§7

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje szkody z wypadków ubezpieczeniowych które zasz³y na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§5
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania
z tytułu szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
2) wyrządzone umyślnie przez osoby z którymi Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) powstałe podczas używania sprzętu przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków, albo środków psychotropowych o ile
miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
4) powsta³e podczas obs³ugiwania sprzêtu przez osobê nie posiadaj¹c¹
odpowiednich uprawnieñ;
5) spowodowane u¿yciem sprzêtu w sposób niezgodny z zasadami
zawartymi w instrukcji obs³ugi sprzêtu;
6) powsta³e wskutek:
a) kradzie¿y dokonanej przez osoby bliskie Ubezpieczonemu,
b) u¿ycia sprzêtu bez zgody Ubezpieczonego (w³aœciciela) przez
osoby mu bliskie lub zatrudnione u niego,
c) podpalenia przez osoby bliskie Ubezpieczonemu;
7) powsta³e podczas wykonywania napraw i konserwacji sprzêtu;
8) je¿eli przedmiotem kradzie¿y by³y tylko czêœci ubezpieczonego
sprzêtu;
9) spowodowane wybuchem:
a) wywo³anym przez Ubezpieczonego, jego osobê blisk¹ lub
zatrudnion¹ przez Ubezpieczaj¹cego w zwi¹zku z u¿yciem
i eksploatacj¹ maszyny, urz¹dzenia,
b) w silnikach cieplnych, gdy wybuch zwi¹zany jest z ich naturaln¹
funkcj¹;
10) powsta³e na skutek zu¿ycia sprzêtu w procesie eksploatacji
(u¿ywania);
11) powsta³e wskutek kradzie¿y z miejsca nie bêd¹cego miejscem
sta³ego gara¿owania okreœlonego w polisie;
12) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, aktów terrorystycznych;
13) powsta³e w wyniku zamieszek, rozruchów, manifestacji i akcji protestacyjnych, strajku, lokautu, sabota¿u, rewolucji, powstania;
14) których wartoœæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej 1% sumy ubezpieczenia (franszyza integralna);
15) je¿eli kieruj¹cy (u¿ytkuj¹cy sprzêt) zbieg³ z miejsca zdarzenia;
16) wyrz¹dzone podczas akcji ratowniczej;
17) powsta³e w zwi¹zku z obowi¹zkiem œwiadczenia us³ug na rzecz
obronnoœci kraju;
18) powsta³e w maszynach rolniczych (sprzêcie) wykorzystanych przez
Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi on odpowiedzialnoœæ,
lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
w zwi¹zku z pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia
przestêpstwa;
19) powsta³e wskutek ci¹g³ego i powolnego oddzia³ywania sadzy
na ubezpieczone mienie;
20) w maszynach rolniczych (sprzêcie) nie zmontowanych przez firmy
produkuj¹ce takie maszyny;
21) powsta³e poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Suma ubezpieczenia
§6
1. Sumê ubezpieczenia ustala siê oddzielnie dla ka¿dej maszyny rolniczej (sprzêtu).

W przypadku zajœcia wypadku ubezpieczeniowego w granicach sumy
ubezpieczenia pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê bezskuteczne;
2) poniesione koszty naprawy sprzêtu w zakresie niezbêdnym,
umo¿liwiaj¹cym bezpieczny powrót do miejsca gara¿owania
(z wy³¹czeniem kosztów napraw eksploatacyjnych);
3) niezbêdne i uzasadnione koszty transportu uszkodzonego sprzêtu
do miejsca gara¿owania lub punktu naprawy.
Sk³adka ubezpieczeniowa
§8
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³adek
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
1) wysokoœci sumy ubezpieczenia;
2) rodzaju sprzêtu;
3) daty produkcji sprzêtu;
4) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.
2. W ubezpieczeniu AGRO CASCO przy obliczaniu sk³adki uwzglêdnia
siê:
1) zni¿ki przy rocznym okresie ubezpieczenia
a) za ka¿dy nieprzerwany rok bezszkodowego ubezpieczenia
w UNIQA TU S.A.,
b) za jednorazowe op³acenie sk³adki rocznej;
2) zwy¿ki
a) za szkody zg³oszone w poprzednich okresach ubezpieczenia, za które wyp³acono odszkodowanie.
3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieñ
dodatkowych lub odmiennych od ogólnych warunków ubezpieczenia, wysokoœæ sk³adki ustala siê indywidualnie - w porozumieniu
z Ubezpieczaj¹cym.
§9
1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone
s¹ w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, przy czym
wysokoœæ pierwszej raty nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 60% ca³ej sk³adki,
a termin p³atnoœci drugiej raty nie mo¿e byæ póŸniejszy ni¿
3 miesi¹ce od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub bankowego
uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego.
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6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.

§ 14

7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed
zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e
wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ
zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ.
W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu,
na który przypada³a niezap³acona sk³adka.

§ 15

8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu
przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia,
jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie
uzyskanych informacji.

Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹ lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
§ 16
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.
Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela

9. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.
10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili,
w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku
bie¿¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania
druga strona, mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê
ze skutkiem natychmiastowym.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 10
Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego,
po sprawdzeniu cech identyfikacyjnych oraz stanu technicznego sprzêtu
w miejscu sta³ego przechowywania, gara¿owania.
§ 11
Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko (nazwê) Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego oraz
jego adres lub siedzibê;
2) okres ubezpieczenia;
3) dok³adne okreœlenie sprzêtu bêd¹cego przedmiotem ubezpieczenia
(nazwa, przeznaczenie, marka, data produkcji, numery identyfikacyjne);
4) dok³adne okreœlenie miejsca sta³ego przechowywania (gara¿owania)
sprzêtu;
5) wartoœæ ubezpieczonego sprzêtu (oddzielnie dla poszczególnych
sztuk);
6) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich iloœci, rodzaju
i rozmiaru ka¿dej z nich.
§ 12
UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które
zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.
§ 13
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych
sobie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1 niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela
obowi¹zki okreœlone w ust.1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.
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§ 17
1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku lub
krótszy.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia
nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki
w wysokoœci ustalonej w umowie, chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.
§ 18
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia;
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego
wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez
UNIQA TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku
o którym mowa w § 9 ust. 6;
7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹ przejœcia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê, chyba ¿e za zgod¹
UNIQA TU S.A. prawa z umowy ubezpieczenia zosta³y przeniesione na nabywcê.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia
od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie
od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia
składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
3. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
§ 19
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym;
a) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 10,
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci
zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia.
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu
szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§ 20
1. UNIQA TU S.A mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 9
ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych
powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych
z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wypadku,
b) ra¿¹ce zaniedbania w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia.
2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§ 21
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do przestrzegania
przepisów zwi¹zanych z prawid³ow¹ eksploatacj¹ maszyn rolniczych
(sprzêtu), a tak¿e powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹cych
na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w tym przepisów o ochronie
przeciwpo¿arowej.
§ 22
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony jest zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezwłocznie, powiadomić UNIQA TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;
3) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez
z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecznego ich dochodzenia;
4) w przypadku powstania szkody na skutek wypadku z ofiarami w ludziach lub w wyniku przestêpstwa albo wykroczenia,
niezw³ocznie powiadomiæ policjê;
5) podjąć współpracę z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia
jej rozmiarów;
6) sporządzić na podstawie posiadanych materiałów dowodowych, wykaz strat i złożyć je w UNIQA TU S.A.;
7) udzieliæ wszelkiej pomocy w dochodzeniu roszczeñ przeciwko
sprawcy szkody;
8) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie
umo¿liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem
uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia;
9) do czasu oglêdzin szkody przez UNIQA TU S.A., Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony nie mo¿e bez zgody UNIQA TU S.A. dokonywaæ
zmian na miejscu powstania szkody, chyba ¿e zmiana ta jest
niezbêdna dla zapobiegniêcia powiêkszaniu siê szkody. UNIQA
TU S.A. nie mo¿e powo³aæ siê na to postanowienie, je¿eli nie
dokona³o oglêdzin w ci¹gu 7 dni od daty zg³oszenia szkody.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego
niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust. 1 pkt 1 UNIQA
TU. S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego
powodu.
3. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
obowi¹zku okreœlonego w ust.1 pkt 2 UNIQA TU. S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o
siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.
§ 23
W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 22 ust. 1 pkt 4-6 UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty

części lub całości odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na powstanie
szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.
Niezbêdne wymogi zabezpieczenia maszyn rolniczych (sprzêtu
rolniczego)
§ 24
1. UNIQA TU S.A ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu bêd¹ce nastêpstwem kradzie¿y z w³amaniem tylko wtedy, gdy pomieszczenia w których znajdowa³ siê ubezpieczony
sprzêt by³y prawid³owo zabezpieczone.
2. Pomieszczenia uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczone, je¿eli
spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do pomieszczeñ
s¹ w nale¿ytym stanie technicznym oraz zamkniête na jeden
z podanych ni¿ej rodzajów zabezpieczeñ:
a) dwa ró¿ne zamki wielozastawkowe,
b) jeden zamek mechaniczno-elektroniczny,
c) co najmniej jeden zamek stanowi¹cy wyposa¿enie drzwi
antyw³amaniowych posiadaj¹cych œwiadectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany przez upowa¿nion¹
jednostkê,
d) w przypadku drzwi antyw³amaniowych posiadaj¹cych
œwiadectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany przez upowa¿nion¹ jednostkê - na zamek albo zamki
stanowi¹ce jego wyposa¿enie;
2) drzwi prowadz¹ce do gara¿u lub innych pomieszczeñ gospodarczych s¹ w nale¿ytym stanie technicznym oraz zamkniête na
jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê wielozastawkow¹;
3) je¿eli z pomieszczeñ gospodarczych lub gara¿u prowadzi
przejœcie bezpoœrednio do czêœci mieszkalnej wówczas drzwi
prowadz¹ce do pomieszczeñ gospodarczych lub gara¿u musz¹
spe³niaæ warunki okreœlone w ust.2 pkt 2;
4) drzwi i okna znajduj¹ siê w nale¿ytym stanie technicznym i by³y
tak umocowane, osadzone i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub
wywa¿enie wymaga³o u¿ycia si³y i narzêdzi;
5) w œcianach i stropach nie by³o otworów umo¿liwiaj¹cych wydostanie przedmiotów bez w³amania;
6) klucze od zamków by³y w wy³¹cznym posiadaniu osób objêtych
ochron¹ lub osób uprawnionych do przechowywania tych kluczy za zgod¹ i wiedz¹ Ubezpieczonego.
3. Za nale¿ycie zabezpieczone miejsca przechowywania maszyn rolniczych (sprzêtu rolniczego) uwa¿a siê równie¿ podwórza, na których
te maszyny s¹ przechowywane, trwale ogrodzone, z bram¹ lub bramami zamykanymi na co najmniej jedn¹ k³ódkê wielozastawkow¹.
4. Samobie¿ne maszyny rolnicze podczas przechowywania nie mog¹
mieæ kluczyków w stacyjkach zap³onowych, a wszystkie drzwi
w tych maszynach powinny byæ zamkniête na zamki fabryczne.
5. UNIQA TU S.A. ze wzglêdu na rodzaj posiadanych maszyn mo¿e
ustaliæ po ocenie ryzyka inny sposób zabezpieczenia mienia (szczególnie dotyczy to maszyn o okreœlonej konstrukcji np. kombajnów,
traktorów).
6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w pkt. 2-4 UNIQA TU S.A odmówi wypłaty odszkodowania,
o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.
Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania
§ 25
1. Wysokoœæ szkody ustalana jest z uwzglêdnieniem aktualnych
cen rynkowych maszyn rolniczych (sprzêtu) na dzieñ szkody,
obowi¹zuj¹cych na terenie gminy, gdzie znajdowa³o siê ubezpieczone mienie oraz stopnia zu¿ycia maszyn rolniczych (sprzêtu).
2. Wysokoœæ odszkodowania ustalona wed³ug kosztów naprawy lub
remontu nie mo¿e przekroczyæ ani rzeczywistej wartoœci ubezpieczonej maszyny (sprzêtu), ani sumy ubezpieczenia.
3. Przy ustalaniu wysokoœci szkody nie uwzglêdnia siê:
1) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia³ów
potrzebnych do przywrócenia stanu istniej¹cego przed szkod¹;
2) wartoœci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub amatorskiej.
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4. Wysokoœæ odszkodowania zmniejsza siê o wartoœæ pozosta³oœci,
które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ytku lub przeróbki.
5. W przypadku wyst¹pienia szkody ogniowej w ubezpieczeniu kombajnów zbo¿owych, wysokoœæ odszkodowania zmniejsza siê o
udzia³ w³asny Ubezpieczaj¹cego w wysokoœci 15% wartoœci szkody.
6. W przypadku odzyskania maszyny rolniczej (sprzêtu) po wyp³acie
odszkodowania, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowanie, a w razie odzyskania utraconego uprzednio przedmiotu w stanie uszkodzonym, zwraca on odpowiedni¹
czêœæ odszkodowania.
§ 26
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca nale¿ne odszkodowanie w kwocie
odpowiadaj¹cej wysokoœci szkody, nie wy¿szej jednak od sum ubezpieczenia ustalonych dla poszczególnych maszyn rolniczych.
2. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby, przeliczenia walut obcych dokonuje siê wed³ug kursu œredniego NBP
z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania.
§ 27
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości
odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
w szczególności ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony albo
jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.

8. W razie odzyskania mienia po wypłacie odszkodowania - Ubezpieczony, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić UNIQA TU S.A.
wypłacone odszkodowanie lub odpowiednią jego część albo
na żądanie UNIQA TU S.A. nieodpłatnie przenieść na jego rzecz
własność tego mienia.
9. Za kolejną szkodę powstałą w tym samym okresie ubezpieczenia
UNIQA TU S.A. odpowiada tylko do wysokości sumy ubezpieczenia
jaka pozostaje po wypłacie odszkodowania za szkodę poprzednią .
Roszczenia regresowe
§ 28
1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.
2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A.
mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.
3. Z dniem wyp³aty odszkodowania maszyny (sprzêt), za które
UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie w kwocie odpowiadaj¹cej
ich wartoœci rzeczywistej, staj¹ siê w³asnoœci¹ UNIQA TU S. A. (dotyczy to tak¿e czêœci odzyskanych w czasie napraw).
Zawiadomienia i oœwiadczenia
§ 29
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.
2. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie
niż pisemna.
Skargi i za¿alenia

3. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody
lub prawomocnego orzeczenia sądu.
4. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. 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 w terminie wskazanym w ust. 4 UNIQA
TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz
ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej
na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym,
jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz
wypłaca bezsporną część odszkodowania.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania.
7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego
(w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, jeżeli nie jest
on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności oraz
na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
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§ 30
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
2. Ubezpieczonemu, Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu przysługuje prawo do zgłaszania UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub
jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
3. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu
do UNIQA TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia
sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
§ 32
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
2. 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.

3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 33

prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
2. Niniejsze OWU zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 stycznia 2016 r.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego
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