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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie maszyn rolniczych stanowiących własność Ubezpieczonego przeznaczonych do prowadzenia gospodarstwa rolnego
(dział II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 9).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze stanowiące własność Ubezpieczonego, przeznaczone do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W ubezpieczeniu mienia ochroną ubezpieczeniową nie
są objęte m.in.:

Za maszyny rolnicze uznaje się m.in.:
kombajny rolnicze,
ciągniki rolnicze,
prasy,
brony i glebogryzarki ciągnikowe,
kultywatory,
siewniki,
żniwiarki,
młockarnie.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
wypadek - szkody powstałe w wyniku nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się maszyny
rolniczej z przeszkodą, rzeczą, osobą, zwierzęciem
znajdującymi się poza tą maszyną,
zdarzenie losowe - pożar, huragan, powódź, deszcz
nawalny, grad, piorun, lawinę, wybuch, zapadanie
i osuwanie się ziemi oraz upadek pojazdu powietrznego lub jego części,
kradzież z włamaniem i rabunek.

szkody powstałe na skutek kradzieży z miejsca nie
będącego miejscem stałego garażowania maszyn określonego w umowie ubezpieczenia,
szkody powstałe podczas obsługiwania sprzętu przez
osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich
następstwa:
powstałe wskutek działań wojennych, aktów terrorystycznych,
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,
wyrządzone umyślnie przez osoby z którymi ubezpieczający/ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
powstałe podczas napraw i konserwacji maszyn,
powstałe na skutek zużycia sprzętu w procesie eksploatacji (używania),
powstałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
powstałe podczas używania maszyn przez osobę będącą
pod wpływem alkoholu, narkotyków, albo środków
psychotropowych, o ile miało to wpływ na powstanie
szkody lub jej rozmiar.

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

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do:
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przestrzegania przepisów związanych z prawidłową eksploatacją maszyn rolniczych, a także powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w tym przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
użycia dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
niezwłocznego powiadomienia UNIQA o wypadku,
w przypadku powstania szkody na skutek wypadku z ofiarami w ludziach lub w wyniku przestępstwa albo wykroczenia, niezwłocznego powiadomienia policji,
nie dokonywania bez zgody UNIQA zmian na miejscu powstania szkody, chyba że zmiana ta jest niezbędna dla zapobiegnięcia powiększania się szkody. UNIQA nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonało oględzin w ciągu 7 dni
od daty zgłoszenia szkody,
udzielić pomocy i wyjaśnień oraz umożliwienia UNIQA dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zdarzenia
ubezpieczeniowego, zasadności i wysokości roszczenia,
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dostarczenia UNIQA dokumentów (w tym również raportów policyjnych lub informacji na ich temat) niezbędnych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, także w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę,
podjęcia współpracy z UNIQA w zakresie likwidacji szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów,
niezwłocznego powiadomienia UNIQA w przypadku pozwania ubezpieczonego na drogę sądową/przedłożenia orzeczenia
sądowego.

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 UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje, m.in.: w przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu
okresu na jaki umowa została zawarta, rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę:
ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU,
po zaistnieniu szkody niezależnie od tego, czy UNIQA wypłaciła odszkodowanie czy też odmówiła jego wypłaty.
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