
ROZDZIA¸ I

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych, zwane dalej
„ubezpieczycielem", z osobami fizycznymi, osobami prawnymi
albo jednostkami nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej,
zwanymi dalej „ubezpieczajàcymi".

§ 2
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa i obowiàzki

stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia. Wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych
od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wymaga
przyj´cia tych postanowieƒ przez obie strony umowy 
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

2. O ile umowa ubezpieczenia nie zosta∏a zawarta w drodze
rokowaƒ, ubezpieczyciel przedstawi ubezpieczajàcemu na
piÊmie ró˝nice pomi´dzy umowà ubezpieczenia a ogólnymi
warunkami ubezpieczenia.

3. Je˝eli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia,
które odbiegajà na niekorzyÊç ubezpieczajàcego od treÊci
z∏o˝onego przez niego wniosku ubezpieczeniowego lub od
ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel
przedstawi ubezpieczajàcemu te ró˝nice na piÊmie przy
dor´czeniu tego dokumentu, wyznaczajàc mu co najmniej
siedmiodniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu. W braku
sprzeciwu albo w razie zg∏oszenia sprzeciwu po up∏ywie
wyznaczonego terminu uwa˝a si´, ˝e umowa zosta∏a
zawarta zgodnie z treÊcià dokumentu ubezpieczenia
nast´pnego dnia po up∏ywie tego terminu. Zg∏oszenie
sprzeciwu w terminie oznacza, ˝e umowa ubezpieczenia
nie zosta∏a zawarta - w takiej sytuacji op∏acona sk∏adka
ubezpieczeniowa podlega zwrotowi bez potràceƒ.

4. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie
ryzyk okreÊlonych w umowie ubezpieczenia, klauzulach,
uzupe∏nieniach lub za∏àcznikach do niej, oraz – w braku
odmiennego uzgodnienia w umowie – niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, kodeksu
cywilnego oraz inne bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy
prawa.

§  3
1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na cudzy rachunek

(na rachunek ubezpieczonego): w takim wypadku
postanowienia niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia stosuje si´ odpowiednio do osoby, na
rachunek której zawarto umow´.

2. Roszczenie o zap∏at´ sk∏adki przys∏uguje ubezpieczycielowi
wy∏àcznie przeciwko ubezpieczajàcemu. Jednak zarzuty
majàce wp∏yw na odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela 
– w tym dotyczàce niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania obowiàzków wynikajàcych z umowy
ubezpieczenia – ubezpieczyciel mo˝e podnieÊç równie˝
przeciwko ubezpieczonemu.

3. Ubezpieczony jest uprawniony do ˝àdania nale˝nego
Êwiadczenia bezpoÊrednio od ubezpieczyciela, chyba 
˝e strony postanowià inaczej.

4. Za zgodà ubezpieczyciela wyra˝onà na piÊmie
ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç cesji praw do
odszkodowania z umowy ubezpieczenia na rzecz innej
osoby.

§  4

PRZEDMIOT l MIEJSCE UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreÊlone w umowie:
1) w zbo˝ach, roÊlinach stràczkowych, roÊlinach oleistych

i kukurydzy – ziarna i nasiona,
2) w kukurydzy kiszonkowej lub silosowej – kolby 

i zielonka,
3) w burakach cukrowych – korzeƒ buraka wraz 

z ubytkiem zawartoÊci cukru, a w ramach odr´bnego
ubezpieczenia – liÊç buraka,

4) w burakach pastewnych – korzeƒ buraka, a w ramach
odr´bnego ubezpieczenia – liÊç buraka,

5) w ziemniakach – bulwy,
6) ubezpieczenia- nasiona,
7) w Inie przeznaczonym na olej – nasiona, a w ramach

odr´bnego ubezpieczenia – w∏ókno,
8) w tytoniu – liÊcie zdatne do zbioru,
9) w owocach – same owoce, a w ramach odr´bnego

ubezpieczenia – p´dy owoconoÊne,
10) w warzywach – cz´Êci przeznaczone do spo˝ycia,
11) w koniczynach, trawach i innych roÊlinach paszowych

przeznaczonych na kiszonk´ lub siano – pierwszy
pokos,

12) w innych uprawach roÊlin, które dajà dwa lub wi´cej
plonów w ciàgu jednego roku, jak np. zio∏a lecznicze,
przyprawy zio∏owe – plon z pierwszego zbioru, 
a w ramach odr´bnego ubezpieczenia – dalsze zbiory,

13) w uprawach roÊlin wieloletnich – cz´Êci roÊlin
przeznaczone na sprzeda˝ (plon g∏ówny), a w ramach
odr´bnego ubezpieczenia – pozosta∏e cz´Êci roÊlin.

2. Ubezpieczenie s∏omy zbó˝ jako plonu dodatkowego
wymaga wprowadzenia do umowy szczególnych
postanowieƒ, przy czym 85% sumy ubezpieczenia
przypada na ziarno (plon g∏ówny) i 15% na s∏om´ (plon
dodatkowy).

3. W przypadku roÊlin uprawnych, które dajà dwa lub wi´cej
zbiorów w ciàgu jednego roku, ka˝dy z plonów wymaga
odr´bnych umów ubezpieczenia.

4. Ubezpieczenie obejmuje szkody powsta∏e bezpoÊrednio 
w nast´pstwie zdarzeƒ wchodzàcych w zakres ochrony
ubezpieczeniowej, zaistnia∏e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia.

§ 5

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenie obejmuje ubytki iloÊciowe w plonie g∏ównym
roÊlin uprawnych, bezpoÊrednio powsta∏e w wyniku;
1) gradobicia lub powodzi – w zbo˝ach, kukurydzy

przeznaczonej na zielonk´ lub ziarno, roÊlinach
oleistych, burakach, ziemniakach, warzywach polnych,
owocach drzew, krzewów i bylin owocowych, tytoniu,
chmielu, roÊlinach w∏óknistych, roÊlinach stràczkowych
przeznaczonych na suchy zbiór, koniczynach, trawach
i innych roÊlinach paszowych przeznaczonych na
kiszonk´ lub siano, trawach i innych roÊlinach
paszowych przeznaczonych na nasiona, roÊlinach
przyprawowych i leczniczych przeznaczonych na
nasiona, a tak˝e w innych cz´Êciach u˝ytkowych
stanowiàcych g∏ówny plon i innych roÊlinach
wieloletnich,

2) przymrozków – w zbo˝ach, kukurydzy przeznaczonej
na zielonk´ lub ziarno, roÊlinach oleistych, burakach,
ziemniakach i roÊlinach stràczkowych przeznaczonych
na suchy zbiór,

3) skutków z∏ego przezimowania – w zbo˝ach ozimych 
i roÊlinach oleistych ozimych,

4) huraganu – w chmielu i kukurydzy przeznaczonej na
zielonk´ lub ziarno,

5) ognia – w zbo˝ach, roÊlinach oleistych i trawach
przeznaczonych na nasiona.

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkody
powsta∏e wy∏àcznie w plonie g∏ównym w roku zbiorów, o ile
nie umówiono si´ inaczej.

3. Ubezpieczenie upraw w zakresie innym ni˝ okreÊlony 
w ust. 1 i 2 wymaga wprowadzenia szczególnych
postanowieƒ do umowy ubezpieczenia – dotyczy to tak˝e
ubytków jakoÊci co do wyglàdu, stanu i w∏aÊciwoÊci
p∏odów oraz ubytków plonu ubocznego.

4. W odniesieniu do roÊlin wieloletnich, które nie rozpocz´∏y
jeszcze plonowania i dozna∏y uszkodzenia wskutek
ubezpieczonych ryzyk, ubezpieczyciel zwraca w ramach
odszkodowania okreÊlone przy zawarciu umowy
ubezpieczenia koszty ich zaorania lub sprzàtni´cia oraz
koszty ponownego zasiewu lub rozsady. Wyp∏ata
odszkodowania w tym zakresie mo˝e nastàpiç, je˝eli 
w chwili wystàpienia szkody wymienione w zdaniu
pierwszym roÊliny stanowi∏y przedmiot ubezpieczenia
wieloletniego w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia.

§ 6

WY¸ÑCZENIA

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powsta∏e
bezpoÊrednio lub poÊrednio wskutek:
1) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu

wyjàtkowego, wojny domowej, zamieszek
spo∏ecznych, rozruchów, strajków, lokautów 
i niepokojów spo∏ecznych, aktów terroryzmu 
i sabota˝u, a tak˝e manewrów wojskowych,

2) zanieczyszczenia Êrodowiska naturalnego, dzia∏ania
energii jàdrowej lub ska˝enia radioaktywnego, promieni
laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego 
i elektromagnetycznego,

3) winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
ubezpieczajàcego lub osób, za które ubezpieczajàcy
ponosi odpowiedzialnoÊç albo, pozostajàcych we
wspólnym z ubezpieczajàcym gospodarstwie
domowym; za osoby, za które ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç, uwa˝a si´ w szczególnoÊci osoby
zatrudnione przez ubezpieczajàcego na podstawie
umowy o prac´, zlecenia, o dzie∏o lub agencyjne,

4) prowadzenia prac melioracyjnych lub
elektryfikacyjnych,

5) sp∏ywu wód po stokach i zboczach,
6) wylewu wód z urzàdzeƒ melioracyjnych,

odwadniajàcych lub wodnokanalizacyjnych,
7) powodzi w uprawach znajdujàcych si´ mi´dzy ciekiem

lub zbiornikiem wodnym, a wa∏em ochronnym
(przeciwpowodziowym) lub przy braku wa∏u
ochronnego w odleg∏oÊci od cieku lub zbiornika
wodnego mniejszej ni˝ 3 km,),

8) dzia∏ania szkodników lub chorób, nawet je˝eli by∏y one
nast´pstwem obni˝enia si´ odpornoÊci roÊlin w wyniku
zdarzeƒ  wchodzàcych  w zakres  ochrony
ubezpieczeniowej,

9) niew∏aÊciwego lub nieterminowego przeprowadzania
zabiegów agrotechnicznych,

10) szkód z lat poprzednich,
11) przejrza∏oÊci p∏odów lub opóênienia zbiorów,
12) wylegania roÊlin, nawet je˝eli by∏y one nast´pstwem

zdarzeƒ wchodzàcych w zakres ochrony
ubezpieczeniowej.

2. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) poni˝ej 8% przewidywanej wielkoÊci plonu g∏ównego

roÊlin na danym polu lub jego cz´Êci dotkni´tej szkodà
w ubezpieczeniu od gradobicia, powodzi,
przymrozków oraz huraganu,

2) o wartoÊci mniejszej ni˝ 250, z∏ w ubezpieczeniu od
gradobicia, powodzi, przymrozków, huraganu, skutków
z∏ego przezimowania oraz ognia,

3) w trawach ∏àk i pastwisk, które nie zosta∏y skoszone 
w ciàgu 10 dni od zakoƒczenia kwitni´cia
najliczniejszego gatunku,

4) w kwiatostanach drzew lub krzewów owocowych,
5) za które przyznano odszkodowanie z innego

ubezpieczenia,
6) je˝eli z przyczyn le˝àcych po stronie ubezpieczajàcego

niemo˝liwe jest ustalenie przyczyny lub rozmiarów tych
szkód, w szczególnoÊci zg∏oszone ubezpieczycielowi
po sprzàtni´ciu lub likwidacji uprawy.

3. OdpowiedzialnoÊcià ubezpieczyciela nie sà tak˝e obj´te
dodatkowe koszty poniesione przez ubezpieczajàcego,
zwiàzane z:
1) ustaleniem wysokoÊci szkody,
2) zg∏oszeniem szkody,
3) obecnoÊcià ubezpieczajàcego przy oszacowaniu

szkody,
4) sprzàtni´ciem uszkodzonej uprawy po zaistnia∏ej

szkodzie, chyba ˝e umowa ubezpieczenia stanowi
inaczej.

§ 7

SUMA UBEZPIECZENIA

1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela stanowià
sumy ubezpieczenia okreÊlone w umowie ubezpieczenia 
z zachowaniem zasad okreÊlonych w ust. 2-7 oraz §§ 8-9.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç wartoÊci upraw,
tj. powinna uwzgl´dniaç rynkowà cen´ jednostkowà
wyra˝onà w pe∏nych z∏otych za decyton´ (q), przewidywanà
wydajnoÊç danej uprawy wyra˝onà w pe∏nych decytonach
(q) z hektara i ∏àczny area∏ danej uprawy wyra˝ony 
w hektarach i arach.

3. W przypadku gdy ubezpieczyciel obejmuje ochronà
ubezpieczeniowà ubytki iloÊciowe i jakoÊciowe danej
uprawy, sum´ ubezpieczenia ustala si´ wed∏ug zasad
okreÊlonych w ust. 2, z uwzgl´dnieniem Êredniej ceny
jednostkowej plonu o danej klasie jakoÊci w roku zbiorów.

4. Sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia ustala ubezpieczajàcy oddzielnie
dla ka˝dego gatunku i odmiany uprawianej roÊliny.

5. W przypadku zawarcia wieloletniej umowy ubezpieczenia
ubezpieczajàcy obowiàzany jest do podania corocznie
aktualnych sum ubezpieczenia dla ka˝dego gatunku 
i odmiany upraw.

6. W przypadku ubezpieczenia upraw dajàcych w ciàgu roku
kilka zbiorów plonów ustala si´ oddzielne sumy
ubezpieczenia dla ka˝dego ze zbiorów plonów. 
W przypadku braku okreÊlenia oddzielnych sum dla
ka˝dego zbioru okreÊlona w umowie suma ubezpieczenia
dotyczy wy∏àcznie pierwszego zbioru.

7. W przypadku ubezpieczenia kilku przedmiotów
ubezpieczenia danego gatunku uprawy ustala si´ oddzielne
sumy ubezpieczenia dla ka˝dego przedmiotu
ubezpieczenia. O ile gatunki upraw sà zasiewane lub
rozsadzane po kolei kilkakrotnie w ciàgu roku, dla ka˝dego
kolejnego zasiewu lub rozsady ustala si´ oddzielnà sum´
ubezpieczenia.

8. W danej umowie ubezpieczenia, suma ubezpieczenia ma
charakter ∏àczny na jedno i wszystkie zdarzenia 
w odniesieniu do wszystkich ryzyk, od których
ubezpieczona jest dana uprawa.

§  8
Suma ubezpieczenia odpowiada:
1) w ubezpieczeniu zbó˝, kukurydzy na zielonk´ lub ziarno,

buraków, ziemniaków, tytoniu, chmielu, roÊlin
stràczkowych przeznaczonych na suche nasiona lub suchy
zbiór, roÊlin oleistych, koniczyny, traw i innych roÊlin
paszowych przeznaczonych na kiszonk´ lub siano, traw 
i innych roÊlin paszowych przeznaczonych na nasiona 
– wartoÊci plonu g∏ównego tj. iloczynowi rynkowej ceny
jednostkowej wyra˝onej w pe∏nych z∏otych za decyton´,
przewidywanej wydajnoÊci danej uprawy wyra˝onej 
w pe∏nych decytonach z hektara i ∏àcznego area∏u danej
uprawy wyra˝onego w hektarach z dok∏adnoÊcià 
do 0,01 ha,

2) w ubezpieczeniu owoców drzew, krzewów i bylin
owocowych oraz warzyw polowych – wartoÊci plonu 
z jednego zbioru,

3) w ubezpieczeniu warzyw polowych, innych roÊlin
wieloletnich oraz roÊlin, które dajà dwa lub wi´cej zbiorów
w ciàgu jednego roku – wartoÊci plonu z jednego zbioru, 
tj. rynkowej cenie plonu kwalifikujàcego si´ do danej klasy
handlowej lub o danej jakoÊci, przewidywanej wydajnoÊci
danej uprawy wyra˝onej w pe∏nych decytonach z hektara 
i ∏àcznego area∏u danej uprawy wyra˝onego w hektarach 
z dok∏adnoÊcià do 0,01 ha.

§ 9
1. W przypadku gdy podana na wniosku ubezpieczeniowym

suma ubezpieczenia jest wy˝sza ni˝ suma ubezpieczenia
ustalana na podstawie §§ 7-8, umowa nie mo˝e zostaç
zawarta w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 5 
i zastosowanie majà przepisy § 9 ust. 2.

2. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1;
1) ubezpieczyciel dor´cza ubezpieczajàcemu dokument

ubezpieczenia z sumami ubezpieczenia ustalonymi
zgodnie z niniejszymi warunkami – w takim wypadku
stosuje si´ odpowiednio § 2 ust. 3; lub
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2) ubezpieczyciel wyra˝a zgod´ na zawarcie umowy na
sumy ubezpieczenia podane przez ubezpieczajàcego
we wniosku ubezpieczeniowym; w takim wypadku
ubezpieczyciel dor´cza ubezpieczajàcemu dokument
ubezpieczenia z sumami ubezpieczenia ustalonymi na
podstawie wniosku; umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´
za zawartà z chwilà dor´czenia dokumentu
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel mo˝e samodzielnie skorygowaç 
w z∏o˝onym przez ubezpieczajàcego wniosku
ubezpieczeniowym oczywiste omy∏ki rachunkowe
dotyczàce podanych we wniosku sum ubezpieczenia.
Dokument ubezpieczenia zostanie wystawiony na sumy
ubezpieczenia wynikajàce z korekty oczywistej omy∏ki
rachunkowej. Uwa˝a si´, i˝ taki dokument ubezpieczenia
jest zgodny ze z∏o˝onym przez ubezpieczajàcego
wnioskiem ubezpieczeniowym.

4. W przypadku gdy podana na wniosku ubezpieczeniowym
suma ubezpieczenia nie jest wy˝sza ni˝ suma
ubezpieczenia ustalana na podstawie §§ 7-8, jednak˝e
ubezpieczyciel ze wzgl´dów oceny ryzyka nie wyra˝a
zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia na
wnioskowanych sumach:
1) Ubezpieczyciel powiadomi ubezpieczajàcego, 

˝e odmawia zawarcia umowy na wnioskowane sumy
ubezpieczenia – w takim wypadku  umowa
ubezpieczenia nie dochodzi do skutku; lub

2) Ubezpieczyciel dor´cza ubezpieczajàcemu dokument
ubezpieczenia z zaproponowanymi przez siebie
sumami ubezpieczenia – w takim wypadku stosuje si´
odpowiednio § 2 ust. 3.

5. Umowa ubezpieczenia dochodzi jednak do skutku na sumy
ubezpieczenia wnioskowane przez ubezpieczajàcego 
w przypadku gdy do zawarcia umowy dochodzi w sposób,
o którym mowa w § 12 ust. 5.

§ 10
1. Na pisemny wniosek ubezpieczajàcego ubezpieczyciel

mo˝e obni˝yç sum´ ubezpieczenia w umowie wieloletniej 
z uwagi na zmniejszenie wartoÊci plonu na skutek
panujàcych wczeÊniej niekorzystnych warunków
atmosferycznych, takich jak susza lub inne ryzyka, majàce
zwiàzek z anomaliami pogodowymi lub szkodami
wyrzàdzonymi przez zwierzyn´ leÊnà. Wniosek taki mo˝e
byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ do dnia:
1) 20 maja – w ubezpieczeniu ziemniaków wczesnych,

truskawek i owoców pestkowych,
2) 15 czerwca – w ubezpieczeniu wszystkich upraw, 

z wy∏àczeniem ziemniaków wczesnych, truskawek,
owoców pestkowych, tytoniu i owoców ziarnkowych,

3) 15 lipca – w ubezpieczeniu tytoniu i owoców
ziarnkowych.

2. Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu zainkasowanej sk∏adki
stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy sk∏adkà dotychczas
naliczonà i zainkasowanà, a sk∏adkà wynikajàcà z obni˝onej
sumy ubezpieczenia. 

§ 11
Ka˝da wyp∏ata odszkodowania lub Êwiadczenia zmniejsza
sum´ ubezpieczenia o wyp∏aconà kwot´.

§ 12

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie wniosku
ubezpieczeniowego sporzàdzonego w formie pisemnej. 
Za dat´ z∏o˝enia wniosku ubezpieczycielowi uwa˝a si´ dat´
wp∏ywu wniosku do jednostki organizacyjnej Towarzystwa
(Przedstawicielstwo, Oddzia∏, Centrala) – nawet 
w przypadku gdy wniosek zosta∏ wczeÊniej nadany 
w placówce Poczty Polskiej bàdê kurierem.

2. Ubezpieczenie ró˝nych upraw oraz upraw znajdujàcych si´
w ró˝nych gminach wymaga odr´bnych umów
ubezpieczenia zawartych na podstawie odr´bnych
wniosków. Ubezpieczenie jednego rodzaju upraw na
terenie jednej gminy od ró˝nych ryzyk uwa˝a si´ za jednà
umow´ ubezpieczenia, jednak˝e mo˝e byç potwierdzone
odr´bnymi polisami dla ka˝dego z ryzyk. Je˝eli 
w odpowiedzi na z∏o˝ony przez ubezpieczajàcego wniosek
ubezpieczeniowy ubezpieczyciel dor´czy
ubezpieczajàcemu polis´ (polisy) ubezpieczenia dotyczàce
tylko niektórych z wnioskowanych przez ubezpieczajàcego
ryzyk, uwa˝a si´, ˝e umowa ubezpieczenia dosz∏a do
skutku równie˝ w zakresie tych ryzyk, o których
ubezpieczenie wnioskowa∏ ubezpieczajàcy, chyba 
˝e dor´czajàc dokument ubezpieczenia ubezpieczyciel
wyraênie zastrzeg∏, i˝ w ten sposób wyra˝a zgod´ na
zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie w´˝szym od
wnioskowanego.

3. Je˝eli w odniesieniu do danej uprawy zawarto ju˝ wczeÊniej
umow´ ubezpieczenia, z∏o˝ony przez ubezpieczajàcego
nowy wniosek o ubezpieczenie tej uprawy od ryzyk, od
których nie by∏a ona dotychczas ubezpieczona traktuje si´
jako wniosek o doubezpieczenie uprawy.

4. Z zastrze˝eniem ust. 5, je˝eli strony nie umówi∏y si´ inaczej,
umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà
dor´czenia ubezpieczajàcemu dokumentu ubezpieczenia.

5. Je˝eli przed up∏ywem czternastu dni od daty otrzymania
prawid∏owo wype∏nionego wniosku ubezpieczyciel nie
odrzuci∏ wniosku ubezpieczeniowego lub nie dor´czy∏
sk∏adajàcemu wniosek dokumentu ubezpieczenia, umow´
ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia z pi´tnastym dniem od
otrzymania przez ubezpieczyciela wniosku
ubezpieczeniowego (milczàce zawarcie umowy). Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w terminach wskazanych
w § 20 ust. 3.

6. Ubezpieczajàcy mo˝e wycofaç wniosek ubezpieczeniowy
przed up∏ywem czternastego dnia od daty otrzymania
prawid∏owo wype∏nionego wniosku przez ubezpieczyciela 
– chyba, ˝e wczeÊniej w odpowiedzi na z∏o˝ony wniosek
zosta∏ ubezpieczajàcemu przekazanny dokument
ubezpieczenia. OÊwiadczenie o cofni´ciu wniosku musi byç
dla swojej skutecznoÊci z∏o˝one w formie pisemnej.

7. Wniosek powinien zawieraç co najmniej:
1) dane ubezpieczajàcego i ubezpieczonego, w tym ich

nazw´ i adres,
2) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
3) sum´ ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,
4) okres ubezpieczenia,
5) liczb´ i wielkoÊç szkód w okresie ostatnich 3 lat, 

z rozbiciem na poszczególne lata,
6) okreÊlenie miejsca po∏o˝enia upraw zg∏oszonych do

ubezpieczenia, z podaniem nazwy gminy, powiatu,
województwa i nazwy zwyczajowej pola lub numeru
dzia∏ki,

7) dok∏adne okreÊlenie rodzaju, gatunku, odmiany 
i przeznaczenia roÊlin uprawnych zg∏oszonych do
ubezpieczenia,

8) przewidywanà Êrednià wydajnoÊç z 1 ha dla ka˝dego
pola i gatunku w pe∏nych dt,

9) wartoÊç jednostkowà plonów w pe∏nych z∏otych za 1 dt,
10) powierzchni´ upraw z dok∏adnoÊcià do 0,01 ha,
11) w ubezpieczeniu owoców, drzew i krzewów

owocowych – powierzchni´ sadu, liczb´ drzew lub
krzewów, gatunek, odmian´, Êrednià wydajnoÊç oraz
ich wartoÊç,

12) numer umowy kontraktacyjnej i nazw´ kontrahenta 
– w przypadku ubezpieczenia upraw zakontraktowanych,

13) rodzaj umowy (jednoroczna, wieloletnia).
8. Wniosek o ubezpieczenie musi obejmowaç ∏àczny area∏

danego rodzaju roÊlin uprawnych w danym gospodarstwie.
9. Do wniosku o ubezpieczenie nale˝y do∏àczyç wykaz upraw

zg∏oszonych do ubezpieczenia w danym roku
ubezpieczenia, z tym ˝e:
1) przy ubezpieczaniu roÊlin uprawnych, które dajà dwa

lub wi´cej zbiorów w ciàgu jednego roku, nale˝y
wyraênie okreÊliç plony z których zbiorów sà
przedmiotem ubezpieczenia, a ubezpieczajàcy musi
podaç wszystkie zaplanowane zbiory,

2) dla gatunków upraw, które sà zasiewane lub
rozsadzane po sobie kilkakrotnie w ciàgu roku nale˝y
podaç wszystkie planowane zasiewy lub rozsady,

3) przy wieloletnich umowach ubezpieczenia
ubezpieczajàcy corocznie podaje wykaz upraw
obowiàzujàcych w danym roku ubezpieczenia.

10. W wieloletnich umowach ubezpieczenia, poczàwszy od
drugiego roku trwania umowy, coroczny wykaz upraw nie
mo˝e byç z∏o˝ony póêniej ni˝ do:
1) 30 kwietnia w roku zbiorów – w ubezpieczeniu od

przymrozków
2) 31 maja w roku zbiorów – w ubezpieczeniu od

gradobicia, ognia, powodzi lub huraganu wszystkich
rodzajów upraw, z wy∏àczeniem owoców drzew,
krzewów i bylin owocowych,

3) 20 czerwca w roku zbiorów – w ubezpieczeniu od
gradobicia, powodzi owoców drzew, krzewów i bylin
owocowych,

4) 15 listopada przed rozpocz´ciem kolejnego roku
ubezpieczenia – w ubezpieczeniu upraw od skutków
z∏ego przezimowania.

11. Nast´pstwem z∏o˝enia wykazu upraw po terminie
okreÊlonym w ust. 10, jest uznanie, ˝e wykaz nie zosta∏
z∏o˝ony i udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie 
z postanowieniami 21 ust. 1 pkt. 1).

12. Za dat´ z∏o˝enia wykazu uznaje si´ dat´ wp∏ywu tego
wykazu do jednostki organizacyjnej Towarzystwa
(Przedstawicielstwo, Oddzia∏, Centrala) lub dat´ nadania
wykazu w placówce Poczty Polskiej bàdê kurierem.

§ 13
1. Je˝eli ubezpieczajàcy, który zawar∏ wieloletnià umow´

ubezpieczenia, zmieni decyzj´ co do uprawy danej roÊliny
ju˝ po przes∏aniu wykazu upraw do ubezpieczyciela, jest
obowiàzany do powiadomienia ubezpieczyciela o zasianiu
lub wysadzeniu rozsady roÊliny innej ni˝ podana w wykazie
upraw najpóêniej w terminie jednego tygodnia od wzejÊcia
roÊlin lub wysadzenia rozsady. Je˝eli ubezpieczajàcy nie
dope∏ni tego obowiàzku, Ubezpieczyciel nie obejmie
ochronà ubezpieczeniowà nowych upraw. 

2. Je˝eli ubezpieczajàcy, który zawar∏ wieloletnià umow´
ubezpieczenia upraw, zrezygnuje z uprawy danego rodzaju,
sk∏adajàc zaktualizowany wykaz upraw na dany roku
ubezpieczenia, jest obowiàzany do z∏o˝enia
ubezpieczycielowi uzasadnienia zmiany planu upraw.
Ubezpieczajàcy musi dok∏adnie zaznaczyç w wykazie
upraw, na których polach nie b´dzie uprawiany dany rodzaj
roÊlin uprawnych ubezpieczonych w poprzednim roku. 

§ 14
1. Je˝eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreÊlonych

w § 12 ust. 7-9, albo zosta∏ sporzàdzony wadliwie lub
niezgodnie z niniejszymi warunkami, ubezpieczajàcy
powinien na wezwanie ubezpieczyciela odpowiednio go
uzupe∏niç lub sporzàdziç nowy wniosek w terminie 14 dni
od daty otrzymania pisma ubezpieczyciela. Za moment
skutecznego z∏o˝enia wniosku ubezpieczycielowi uwa˝a si´
wy∏àcznie moment z∏o˝enia wniosku sporzàdzonego
prawid∏owo oraz zgodnie z niniejszymi warunkami.

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia mo˝e byç uzale˝nione od
wyników analizy ryzyka dokonanej przez ubezpieczyciela
lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie oceny
ryzyka, dzia∏ajàcy na zlecenie ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania
ogl´dzin upraw roÊlin zarówno przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, jak i w trakcie jej trwania przez
rzeczoznawc´ wyznaczonego przez siebie.

§ 15
1. Obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest:

1) udzielenie ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania
zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do
niego w innej formie pisemnej,

2) podanie wszystkich znanych okolicznoÊci istotnych dla
oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki.

2. Je˝eli ubezpieczyciel zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi ubezpieczajàcego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia zg∏aszaç ubezpieczycielowi  zmiany
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po
otrzymaniu o nich wiadomoÊci.

4. Je˝eli ubezpieczajàcy uchybi∏ swym obowiàzkom
okreÊlonym w ust. 1 do 3, ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialnoÊci na zasadach okreÊlonych w kodeksie
cywilnym.

§ 16

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

1. Sk∏adka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfà
ubezpieczyciela obowiàzujàcà w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia lub        jej przed∏u˝enia, na podstawie
informacji przekazanych przez ubezpieczajàcego we
wniosku ubezpieczeniowym oraz w wykazie upraw.
Sk∏adka obliczana jest w procentach sumy ubezpieczenia.

2. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej sk∏adka
naliczana jest corocznie na podstawie wniosku 
i zaktualizowanego wykazu upraw. W razie niedotrzymania
przez ubezpieczajàcego terminu dor´czenia wykazu upraw
ubezpieczyciel okreÊla wysokoÊç sk∏adki na podstawie sum
ubezpieczenia z ostatniego wykazu upraw a w przypadku
jego braku – sum ubezpieczenia podanych we wniosku 
o ubezpieczenie w pierwszym roku ubezpieczenia.

3. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej zale˝y od wra˝liwoÊci
upraw na gradobicie, skutki z∏ego przezimowania, huragan,
przymrozki, powódê i  ogieƒ  oraz geograficznego
po∏o˝enia ubezpieczonej uprawy.

4. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanego
mienia, Êrodkami jego zabezpieczenia, zg∏oszonymi
szkodami lub innymi czynnikami majàcymi wp∏yw na ocen´
ryzyka, ubezpieczyciel mo˝e odmiennie ni˝ w taryfie
okreÊliç sk∏adk´ ubezpieczeniowà.

§ 17

ZNI˚KI l ZWY˚KI SK¸ADKI

1. Ubezpieczyciel udziela nast´pujàcych zni˝ek sk∏adki:
1) w umowie jednorocznej:

a) z tytu∏u kontynuacji ubezpieczenia 
u ubezpieczyciela,

b) z tytu∏u posiadania nast´pujàcych ubezpieczeƒ 
u ubezpieczyciela:
– ubezpieczenia budynków w gospodarstwie

rolnym, 
– agro-casco,

c) z tytu∏u posiadania ubezpieczenia upraw od
gradobicia lub od ognia u ubezpieczyciela – przy
ubezpieczeniu upraw od powodzi, skutków z∏ego
przezimowania, przymrozków lub huraganu,

d) z tytu∏u ubezpieczenia od gradobicia przynajmniej
dwóch rodzajów upraw w gospodarstwie, takich
jak: zbo˝a, kukurydza, buraki cukrowe lub
ziemniaki,

e) inne okreÊlone w taryfie zni˝ki,
2) w umowie wieloletniej:

a) z tytu∏u bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia
u ubezpieczyciela: corocznie o 2 punkty
procentowe, maksymalnie do 60%, pod
warunkiem ˝e:
– umowa wieloletnia zosta∏a przed∏u˝ona

minimum na dwa lata
– dany rodzaj uprawy jest uprawiany równie˝ 

w bie˝àcym roku,
b) z tytu∏u zawarcia wieloletniej umowy ubezpieczenia

z ubezpieczycielem, w umowach zawartych na
okres:
5 lat – w wysokoÊci 5%, 
4 lat – w wysokoÊci 4%, 
3 lat – w wysokoÊci 3%, 
2 lat – w wysokoÊci 2%,

c) inne okreÊlone w taryfie zni˝ki.
2. W razie wyp∏aty odszkodowania Ubezpieczyciel udziela

zwy˝ki sk∏adki w umowach wieloletnich w ten sposób, ˝e
dotychczas nabyta zni˝ka sk∏adki za bezszkodowoÊç ulega
zmniejszeniu w nast´pnym roku ubezpieczenia o:
1) 5 punktów procentowych, maksymalnie do 0 

– w ubezpieczeniu upraw od ognia,
2) 10 punktów procentowych, maksymalnie do 0 

– w ubezpieczeniu upraw od gradobicia,
3) 20 punktów procentowych, maksymalnie do 0 

– w ubezpieczeniu upraw od skutków z∏ego
przezimowania, powodzi, przymrozków i huraganu.

§ 18
1. Sk∏adk´ oblicza si´ za aktualny okres trwania

odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, podany w dokumencie
ubezpieczenia (polisie).

2. Sk∏adk´ op∏aca si´ jednorazowo przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia.

3. Sk∏adka mo˝e byç roz∏o˝ona na raty. Pierwszà rat´ uwa˝a
si´ za pierwszà sk∏adk´. Tryb p∏atnoÊci rat jest ustalany na
podstawie aktualnie obowiàzujàcej taryfy.

4. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej w z∏otych
(zaokràglona do pe∏nych z∏otych), sposób i termin jej
zap∏aty sà okreÊlone w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
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5. Je˝eli zawarta umowa ubezpieczenia zosta∏a potwierdzona
wi´cej ni˝ jednà polisà, za sk∏adk´ nale˝nà
ubezpieczycielowi z tej umowy ubezpieczenia uwa˝a si´
∏àcznà kwot´ sk∏adek okreÊlonych w polisach
potwierdzajàcych zawarcie danej umowy ubezpieczenia.

§ 19

OKRES UBEZPIECZENIA l CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.
2. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej ulega ona od

drugiego roku trwania ubezpieczenia przed∏u˝eniu o kolejny
roczny okres ubezpieczenia, je˝eli ubezpieczajàcy nie
wypowiedzia∏ umowy pisemnie za potwierdzeniem odbioru
do 30 wrzeÊnia danego roku.

§ 20

1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2-7 oraz §§ 21, 35, 38,
41, 46, 51 oraz 55 odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela
rozpoczyna si´ od dnia wskazanego w umowie jako
poczàtek okresu trwania odpowiedzialnoÊci, pod
warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza rata zosta∏a
zap∏acona w dniu zawarcia umowy lub najpóêniej na dzieƒ
przed rozpocz´ciem okresu ubezpieczenia, chyba 
˝e z umowy lub z przepisów prawa wynika, 
i˝ odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ przed
terminem wyznaczonym do zap∏aty sk∏adki.

2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie
wczeÊniej ni˝ z up∏ywem 15 dnia od daty spisania wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia (karencja).

3. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´:
1) w przypadku gdy data poczàtkowa okresu

ubezpieczenia wskazana we wniosku jest datà
póêniejszà ni˝ data z∏o˝enia wniosku ubezpieczycielowi
– z datà poczàtku okresu ubezpieczenia wskazanà we
wniosku,

2) w przypadku gdy data poczàtkowa okresu
ubezpieczenia wskazana we wniosku jest datà
wczeÊniejszà ni˝ data z∏o˝enia wniosku
ubezpieczycielowi – z nast´pnym dniem po dniu
z∏o˝eniu wniosku ubezpieczycielowi.

4. Je˝eli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze
przed zap∏aceniem sk∏adki, a sk∏adka nie zosta∏a zap∏acona
w terminie, ubezpieczyciel mo˝e wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym, zawiadamiajàc o tym
jednoczeÊnie ubezpieczajàcego. W braku wypowiedzenia
umowy, rozwiàzuje si´ ona z koƒcem okresu
ubezpieczenia.

5. JeÊli ubezpieczajàcy nie op∏aci w terminie drugiej lub
kolejnej raty sk∏adki, ubezpieczyciel mo˝e wezwaç
ubezpieczajàcego do zap∏aty, wyznaczajàc mu dodatkowy
7-dniowy termin, z zastrze˝eniem, i˝ uchybienie temu
dodatkowemu terminowi spowoduje rozwiàzanie umowy
ubezpieczenia z up∏ywem tego terminu. W braku takiego
wezwania, umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ z koƒcem
okresu ubezpieczenia i ubezpieczycielowi nale˝y si´
sk∏adka za ca∏y okres, w którym ponosi∏ odpowiedzialnoÊç.

6. Je˝eli zaplata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty
uwa˝a si´ dzieƒ uznania rachunku ubezpieczyciela
odpowiednià kwotà, pod warunkiem, ˝e na rachunku
bankowym ubezpieczajàcego znajduje si´ wystarczajàca
iloÊç Êrodków pieni´˝nych

7. Za zap∏at´ sk∏adki lub kolejnej raty sk∏adki nie uwa˝a si´
zap∏aty kwoty ni˝szej ni˝ wynikajàca z umowy
ubezpieczenia.

§ 21

1. W umowach wieloletnich po pierwszym roku
ubezpieczenia, ubezpieczyciel w kolejnych latach jej
trwania udziela ochrony ubezpieczeniowej na
nast´pujàcych warunkach: 
1) w przypadku z∏o˝enia zaktualizowanego wykazu upraw

w terminie okreÊlonym w § 12 ust. 10 – na rodzaje
upraw i w granicach sum ubezpieczenia wynikajàcych
ze zaktualizowanego wykazu upraw – poczàwszy od
dnia, w którym z∏o˝ono zaktualizowany wykaz upraw,
natomiast do dnia poprzedzajàcego z∏o˝enie
zaktualizowanego wykazu upraw – na rodzaje upraw 
i w granicach sum ubezpieczenia z ostatniego wykazu
upraw a w przypadku jego braku – na rodzaje upraw 
i w granicach sum ubezpieczenia podanych we
wniosku o ubezpieczenie w pierwszym roku
ubezpieczenia,

2) w przypadku nie z∏o˝enia zaktualizowanego wykazu
upraw w terminach okreÊlonych w § 12 ust. 10 
– na rodzaje upraw i w granicach sum ubezpieczenia 
z ostatniego wykazu upraw a w przypadku jego braku
– na rodzaje upraw i w granicach sum ubezpieczenia
podanych we wniosku o ubezpieczenie w pierwszym
roku ubezpieczenia.

2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1,
rozpoczyna si´ z dniem 1 kwietnia w roku ubezpieczenia, 
z  zastrze˝eniem terminów okreÊlonych w § 35, 38, 41, 44,
51 oraz 55 i koƒczy si´ dnia nast´pnego od daty otrzymania
przez  Ubezpieczyciela wykazu upraw nie póêniej jednak ni˝
w terminach okreÊlonych w § 12 ust. 10.

§ 22
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´ odpowiednio:
1) z up∏ywem terminu okreÊlonego w umowie ubezpieczenia,

z zastrze˝eniem pkt. 2-9,
2) z datà rozwiàzania umowy ubezpieczenia,
3) z chwilà zakoƒczenia zbioru plonów, nie póêniej jednak ni˝

w terminie, w którym zbiory odbywa∏yby si´ przy
prawid∏owym gospodarowaniu,

4) nie póêniej ni˝ 15 listopada w roku zbiorów,
5) w terminach okreÊlonych w §§ 39, 42, 46 i 55,

6) w ∏àkach i pastwiskach nie póêniej ni˝ 15 paêdziernika,
7) w Inie i konopii – z rozpocz´ciem procesu roszenia,
8) z chwilà zakwalifikowania danej uprawy do zaorania,
9) z chwilà zniszczenia danej uprawy na skutek innych

zdarzeƒ ni˝ ubezpieczone ryzyka.

§ 23

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO ZWIÑZANE 
Z POWSTANIEM SZKODY

1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 47 ubezpieczajàcy jest
obowiàzany niezw∏ocznie, a najpóêniej w ciàgu 3 dni
roboczych od zaistnienia szkody lub uzyskania informacji 
o jej powstaniu powiadomiç o tym ubezpieczyciela na
piÊmie, niezale˝nie od tego, czy jest ona obj´ta
ubezpieczeniem. W przypadku listownego zg∏oszenia
szkody o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego.

2. Przy zg∏oszeniu szkody nale˝y podaç przyczyn´ i dat´
powstania szkody oraz po∏o˝enie poszczególnych pól
dotkni´tych szkodà, których dotyczy roszczenie 
o odszkodowanie. Zawiadomienie o szkodzie musi
zawieraç wykaz wszystkich ubezpieczonych gatunków
upraw, z podaniem po∏o˝enia ubezpieczonych upraw,
∏àczny area∏ pól uprawnych oraz area∏ pól z ubezpieczonymi
gatunkami upraw.

3. W razie zajÊcia wypadku ubezpieczajàcy obowiàzany jest
u˝yç dost´pnych mu Êrodków w celu odwrócenia szkody,
ratowania upraw przed dalszà szkodà lub powi´kszeniem
jej rozmiarów. Do czasu ogl´dzin szkody przez
ubezpieczyciela ubezpieczajàcy nie mo˝e bez zgody
ubezpieczyciela zmieniç stanu upraw dotkni´tych szkodà,
chyba ˝e zmiana jest niezb´dna dla odwrócenia szkody,
ratowania upraw przed dalszà szkodà lub zapobiegni´cia
powi´kszeniu si´ szkody, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust.
6. Ubezpieczajàcy jest tak˝e zobowiàzany zabezpieczyç
mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ regresowych wobec
osoby odpowiedzialnej za szkod´.

4. Je˝eli uprawa zosta∏a dotkni´ta szkodà bezpoÊrednio przed
zbiorami albo w czasie trwania zbiorów, ubezpieczajàcy
mo˝e kontynuowaç zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy
agrotechniczne nie pozwalajà na dalsze opóênienie prac
zbioru. Je˝eli ubezpieczyciel nie oszacowa∏ jeszcze
powsta∏ych szkód, ubezpieczajàcy musi pozostawiç na
koƒcach i w Êrodku pola próby uszkodzonej uprawy 
w kszta∏cie kwadratów o wielkoÊci 1000 m2, z tym ˝e:
1) dla pól o powierzchni wi´kszej ni˝ 10 ha nale˝y

pozostawiç 1 ha,
2) dla pól o powierzchni wi´kszej ni˝ 500 ha nale˝y

pozostawiç 5 ha,
3) dla sadów owocowych nale˝y pozostawiç 30%

drzewostanu poszczególnych odmian wraz z jego
plonem lub 30% poszczególnych stanowisk plantacji
tej samej odmiany, z uwzgl´dnieniem topograficznego
po∏o˝enia plantacji.

5. Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç zaorania pola lub
wczeÊniejszego zbioru plonów z poszkodowanych pól, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel jest obowiàzany do zaj´cia stanowiska 
w ciàgu 5 dni roboczych od daty otrzymania takiego
wniosku.

6. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany do podania
ubezpieczycielowi wszystkich informacji niezb´dnych do
ustalenia okolicznoÊci powstania szkody oraz ustalenia
wysokoÊci odszkodowania. Ubezpieczajàcy musi
umo˝liwiç ubezpieczycielowi dokonanie lustracji
poszkodowanych pól uprawnych.

7. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa obowiàzków okreÊlonych w ust´pach
poprzedzajàcych ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio
zmniejszyç Êwiadczenie, w zakresie w którym naruszenie
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody braku mo˝liwoÊci jej
odwrócenia lub braku mo˝liwoÊci dochodzenia przez
ubezpieczyciela roszczeƒ regresowych wobec sprawcy
szkody.

8. W przypadku gdy na skutek naruszenia obowiàzków
wskazanych w ust. 1 do 6 – bez wzgl´du na to czy
naruszenie to mia∏o charakter zawiniony czy te˝ nie 
– pomimo zachowania nale˝ytej starannoÊci przez
ubezpieczyciela niemo˝liwe jest w post´powaniu
likwidacyjnym ustalenie okolicznoÊci lub skutków wypadku
– ubezpieczyciel nie wyp∏aci Êwiadczenia
ubezpieczeniowego bàdê jego cz´Êci. Nie uchybia to
mo˝liwoÊci otrzymania przez osob´ uprawnionà
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w przypadku, gdy osoba
uprawniona udowodni zasadnoÊç i wysokoÊç
dochodzonego roszczenia.

§ 24

USTALENIE l WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia ubezpieczyciel informuje o tym
ubezpieczajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadza
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci
odszkodowania, a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà
informuje ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà
potrzebne do ustalenia odszkodowania.

2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia obowiàzany jest do
udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia.

3. Wst´pnà szacunkowà wysokoÊç i przyczyn´ szkody 
w ubezpieczonych uprawach okreÊla upowa˝niony
przedstawiciel ubezpieczyciela w obecnoÊci
ubezpieczajàcego podczas wst´pnych ogl´dzin,
przeprowadzonych w ciàgu 14 dni od otrzymania
zg∏oszenia szkody, przy zastosowaniu obowiàzujàcych 
u ubezpieczyciela norm i metodyki do ustalania wysokoÊci

szkód w uprawach. Je˝eli z przyczyn obiektywnych
niemo˝liwa jest obecnoÊç ubezpieczajàcego podczas
ogl´dzin, jest on obowiàzany do wyznaczenia swojego
pe∏nomocnika. W przypadku, gdy ubezpieczajàcy zaniedba
wyznaczenia swojego pe∏nomocnika, ubezpieczyciel
dokona oszacowania szkody tak˝e pod ich nieobecnoÊç.

4. Ubezpieczyciel dokonuje ogl´dzin koƒcowych w ciàgu 
14 dni przed terminem zbiorów albo w terminie ustalonym 
z ubezpieczajàcym.

5. W przypadku, gdy podczas ogl´dzin wst´pnych
stwierdzona zostanie szkoda mieszczàca si´ poni˝ej
ustalonego w umowie procentowego ubytku wielkoÊci
plonu lub mo˝liwe jest ostateczne ustalenie wysokoÊci
szkody, ubezpieczyciel mo˝e zdecydowaç o przyj´ciu
wyników ogl´dzin wst´pnych do ostatecznej likwidacji
szkody.

6. Fakt przeprowadzenia ogl´dzin uszkodzonej uprawy 
i oszacowania szkody nie przesàdza o uznaniu przez
ubezpieczyciela odpowiedzialnoÊci za szkod´.

§ 25
1. Ubezpieczyciel, ustalajàc wysokoÊç szkody, sprawdza:

1) czy uszkodzone pola uprawne rzeczywiÊcie sà obj´te
ochronà ubezpieczeniowà,

2) czy powierzchnia pól i powierzchnia uprawy zosta∏a
prawid∏owo podana we wniosku ubezpieczeniowym,

3) powierzchni´ pola, na którym uprawy zosta∏y
uszkodzone lub zniszczone.

2. Podstawà obliczenia wysokoÊci odszkodowania jest:
1) wysokoÊç plonu, jaki móg∏by byç osiàgni´ty, gdyby

zdarzenie nie nastàpi∏o, jednak nie wy˝szy ni˝ podany
we wniosku ubezpieczeniowym,

2) powierzchnia pola lub jego cz´Êci, na którym uprawy
zosta∏y uszkodzone lub zniszczone,

3) procentowy stopieƒ uszkodzenia roÊlin na danym polu
lub jego cz´Êci,

4) jakoÊciowy stopieƒ uszkodzenia plonu wyra˝ony 
w procentach, o ile strony tak si´ umówi∏y,

5) stadium rozwoju uszkodzonych lub zniszczonych
upraw, rodzaj uszkodzenia, rozmiar uszkodzeƒ lub
zniszczeƒ,

6) wartoÊç jednostkowa w z∏otych za 1 dt plonu okreÊlona
we wniosku ubezpieczeniowym.

3. Z zastrze˝eniem ust. 4, w przypadku powstania szkody
ca∏kowitej w uprawach:
1) jeÊli terminy agrotechniczne wskazujà na to, i˝ mo˝liwe

jest za∏o˝enie uprawy alternatywnej (zast´pczej),
ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w wysokoÊci
kosztów za∏o˝enia tej uprawy,

2) jeÊli za∏o˝enie uprawy alternatywnej (zast´pczej) nie
jest mo˝liwe, ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie
na ogólnych zasadach okreÊlonych w niniejszych
warunkach, potràcajàc jednak z tego odszkodowania
koszty, które ubezpieczajàcy musia∏by ponieÊç dla
dalszego kultywowania uprawy (np.: koszty zabiegów
ochrony roÊlin, nawo˝enia, zbioru), gdyby nie dosz∏o do
wystàpienia szkody. WysokoÊç tych kosztów zale˝na
jest od fazy rozwoju roÊlin w jakiej znajdowa∏y si´
uprawy w dniu szkody. Przedstawiciel ubezpieczyciela
ustala   wysokoÊç   tych   kosztów   wspólnie 
z ubezpieczajàcym.

4. W przypadku wystàpienia szkody ca∏kowitej w ryzyku
skutków z∏ego przezimowania, ubezpieczyciel wyp∏aca
odszkodowanie w wysokoÊci okreÊlonej rycza∏towo
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w § 49.

5. Obj´cie ochronà ubezpieczeniowà uprawy alternatywnej
(zast´pczej)  wymaga  z∏o˝enia  nowego  wniosku
ubezpieczeniowego i zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia.

6. Uprawa na polu, które ubezpieczyciel zakwalifikowa∏ do
zaorania lub które zosta∏o zaorane albo z którego zebrano
wczeÊniej plony wy∏àczona jest z ochrony
ubezpieczeniowej, z zastrze˝eniem ust. 7.

7. Je˝eli uprawa ubezpieczona jest od kilku ryzyk w danym
roku, a w ryzyku skutków z∏ego przezimowania
ubezpieczyciel zakwalifikowa∏ upraw´ na polu lub jego
cz´Êci do zaorania i pomimo tego ubezpieczajàcy dalej
prowadzi upraw´, uprawa ta mo˝e byç nadal obj´ta
ochronà ubezpieczeniowà w zakresie pozosta∏ych ryzyk, 
z zastrze˝eniem obni˝enia sumy ubezpieczenia 
o wyp∏acone odszkodowanie. W takim przypadku
konieczne jest oÊwiadczenie ubezpieczajàcego, i˝ wyra˝a
wol´ dalszego obejmowania uprawy ochronà w ramach
umowy ubezpieczenia.

8. Je˝eli uprawa na danym polu zosta∏a wielokrotnie dotkni´ta
szkodà z tytu∏u ryzyk obj´tych ochronà ubezpieczeniowà,
ubezpieczyciel mo˝e ustaliç w takim przypadku wartoÊç
szkody ∏àcznej.

§ 26
1. Ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczajàcemu protokó∏

ogl´dzin koƒcowych natychmiast po ich przeprowadzeniu.
2. W przypadku, gdy ubezpieczajàcy nie zgadza si´ 

z wynikiem ogl´dzin koƒcowych, ma prawo w ciàgu 
24 godzin od przekazania mu przez ubezpieczyciela
protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, do zg∏oszenia
ubezpieczycielowi pisemnego wniosku o rozpocz´cie
post´powania ugodowego. Ubezpieczyciel w ciàgu 2 dni
roboczych od daty otrzymania sprzeciwu ustala 
z ubezpieczajàcym termin post´powania ugodowego.

3. Do czasu przeprowadzenia ogl´dzin szkody przez komisj´
ugodowà ubezpieczajàcy nie mo˝e zmieniç stanu upraw
dotkni´tych szkodà.

4. W ramach post´powania ugodowego ka˝da ze stron 
– ubezpieczyciel i ubezpieczajàcy powo∏uje swego
rzeczoznawc´ z zakresu uprawy roÊlin. Komisja ugodowa
dokonuje ponownego oszacowania szkody. W przypadku
gdy komisja ugodowa stwierdzi, ˝e procent szkody jest
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wy˝szy o przynajmniej 10 punktów procentowych od
wyniku ostatecznego szacowania przeprowadzonego przez
komisj´ rzeczoznawców ubezpieczyciela, ubezpieczyciel
pokrywa koszty przeprowadzenia ogl´dzin szkody przez
komisj´ ugodowà. Wynik szacowania szkody ustalony przez
komisj´ ugodowà nie jest wià˝àcy dla ubezpieczyciela.

5. Je˝eli w toku post´powania ugodowego nie dojdzie do
zawarcia ugody, dalsze post´powanie toczy si´ na
zasadach okreÊlonych w §§ 29 i 60.

§ 27
1. WysokoÊç odszkodowania nie mo˝e byç wy˝sza od

poniesionej szkody.
2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego

zmniejszenia odszkodowania, je˝eli ubezpieczajàcy:
1) we wniosku o ubezpieczenie poda∏ niezgodne ze

stanem faktycznym informacje, na podstawie których
ubezpieczyciel pobra∏ za dane ubezpieczenie ni˝szà
sk∏adk´ ni˝ sk∏adka, która nale˝a∏aby si´ gdyby
ubezpieczajàcy poda∏ prawid∏owe informacje,

2) we wniosku o ubezpieczenie nie poda∏ ∏àcznego area∏u
danego rodzaju roÊlin uprawnych w danym
gospodarstwie.

3. Proporcjonalne zmniejszenie odszkodowania, o którym
mowa w ust. 2, rozumiane jest jako wyp∏ata nale˝nego
odszkodowania pomniejszona o:
1) procent, o jaki ubezpieczajàcemu zosta∏a obni˝ona

nienale˝nie sk∏adka – w przypadku opisanym w ust. 2
pkt 1),

2) procent, w jakim pozostaje ubezpieczony area∏ danego
rodzaju roÊlin uprawnych do faktycznie posiadanego
przez ubezpieczajàcego – w przypadku opisanym 
w ust. 2 pkt 2.

4. Je˝eli ten sam przedmiot jest ubezpieczony od tego
samego ryzyka w kilku zak∏adach ubezpieczeƒ na sumy,
które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
ubezpieczyciel odpowiada do wysokoÊci szkody w takim
stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia
pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub
wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 28
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie

uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych w post´powaniu
dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego, zasadnoÊci
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania, albo zawartej z nim
ugody, bàdê prawomocnego orzeczenia sàdu.

2. Z zastrze˝eniem § 24 ust. 4, ubezpieczyciel wyp∏aca
odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie.

3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 2 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela, albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o
si´ niemo˝liwe, w szczególnoÊci gdy niezb´dne sà
dodatkowe lub koƒcowe ogl´dziny szkody, odszkodowanie
powinno byç wyp∏acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, jednak˝e bezspornà cz´Êç
odszkodowania ubezpieczyciel wyp∏aca w terminie
okreÊlonym w ust. 2.

4. Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one
post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
lub wysokoÊci odszkodowania, bezspornà cz´Êç
odszkodowania wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym 
w ust. 2, natomiast pozosta∏a cz´Êç odszkodowania jest
wyp∏acana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez
ubezpieczyciela informacji o wynikach post´powania
przygotowawczego lub uprawomocnieniu si´ orzeczenia
sàdowego.

5. Ubezpieczyciel jest obowiàzany wyp∏aciç odszkodowanie
nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika w roku zbiorów, 
z zachowaniem terminów okreÊlonych w ust. 2-4.

§ 29
1. Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje 

w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu,
ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie osob´
wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci
oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania.

2. W ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
uprawniony mo˝e zg∏osiç na piÊmie sprzeciw wobec
ustaleƒ ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia
roszczenia albo wysokoÊci odszkodowania. Wniosek taki
skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zarzàd
ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczajàcy i ubezpieczony majà prawo wglàdu do akt
szkodowych i sporzàdzania na w∏asny koszt odpisów lub
kserokopii dokumentów akt szkodowych.

§ 30

REGRES UBEZPIECZENIOWY

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
ubezpieczyciela przys∏ugujàce ubezpieczajàcemu
roszczenie do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkod´,
do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba ˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ z winy
umyÊlnej.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia praw przez ubezpieczyciela okreÊlonych 
w ust. 1.

4. W razie niewykonania obowiàzków okreÊlonych w ust. 3 
z winy umyÊlnej bàdê ra˝àcego niedbalstwa, a tak˝e w razie
zrzeczenia si´ przez ubezpieczajàcego bez zgody
ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób trzecich
z tytu∏u szkód, ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a w przypadku gdy
odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone, podlega zwrotowi 
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

§  31

ZMIANA W¸AÂCICIELA UPRAW

1. W przypadku gdy ubezpieczone uprawy zmieni∏y
w∏aÊciciela, prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy
ubezpieczenia mogà zostaç przeniesione na nowego
w∏aÊciciela. PrzejÊcie praw i obowiàzków z umowy
ubezpieczenia wymaga uzgodnienia pomi´dzy zbywcà 
a nabywcà i nie wymaga zgody ubezpieczyciela.
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany niezw∏ocznie
powiadomiç ubezpieczyciela o fakcie sprzeda˝y informujàc
jednoczeÊnie czy prawa i obowiàzki z umowy
ubezpieczenia zosta∏y przeniesione na nabywc´.

2. Je˝eli prawa, o których mowa w ust. 1, nie zosta∏y
przeniesione na nabywc´ przedmiotu ubezpieczenia,
stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilà przejÊcia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywc´.

3. Zbywca odpowiada solidarnie z nabywcà za zap∏at´
sk∏adki przypadajàcej za czas do chwili przejÊcia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywc´.

§ 32

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od
umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy
ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy nie zwalnia
ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏aty sk∏adki za okres, 
w którym ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 34 ust. 5. 

§ 33
1. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà

istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze
stron mo˝e ˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki,
poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie
wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu
ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga
strona mo˝e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow´ ze
skutkiem natychmiastowym.

2. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do wypowiedzenia
umowy bàdê odmowy wyp∏aty Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z uwagi na fakt zwi´kszenia
prawdopodobieƒstwa wypadku – nawet je˝eli ujawniona
okolicznoÊç pociàga za sobà takie zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa wypadku, ˝e ubezpieczyciel nie
zawar∏by umowy, gdyby o tej okolicznoÊci wiedzia∏.

§ 34
1. W przypadku wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed

up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa,
ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1 dokonywany jest
bez potràceƒ, za ka˝dy niewykorzystany dzieƒ okresu
ubezpieczenia.

3. Zwrot sk∏adki, o którym mowa w ust. 1 nie nale˝y si´ 
w przypadku wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej. 
Za wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej uwa˝a si´
wyp∏at´ Êwiadczenia ubezpieczeniowego wyczerpujàcego
sum´ ubezpieczenia (sum´ gwarancyjnà).

4. JeÊli nie umówiono si´ inaczej, zwrot sk∏adki nast´puje po
otrzymaniu przez ubezpieczyciela orygina∏u umowy
ubezpieczenia.

5. W umowach wieloletnich, je˝eli umowa ubezpieczenia
wygaÊnie wskutek przyczyny le˝àcej po stronie
ubezpieczajàcego przed terminem okreÊlonym w umowie,
ubezpieczycielowi przys∏uguje prawo ˝àdania zwrotu
przyznanych z góry podczas zawarcia  umowy
ubezpieczenia zni˝ek za bezszkodowoÊç i kontynuacj´.
Ubezpieczajàcy zwraca sum´ zni˝ek za bezszkodowoÊç 
i kontynuacj´ wyra˝onà w z∏otych ze wszystkich lat
wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

ROZDZIA¸ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

UBEZPIECZENIE UPRAW OD GRADOBICIA

§ 35
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21 oraz ust. 2

odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od
momentu wzejÊcia roÊlin lub wysadzenia rozsady, nie
wczeÊniej jednak ni˝:
1) w chmielu – z dniem naprowadzenia p´dów na

przewodniki,
2) w owocach – z wyjàtkiem truskawek – z rozpocz´ciem

zawiàzywania owoców,
3) w truskawkach – z rozpocz´ciem kwitnienia,
4) w uprawach ozimych – od momentu wzejÊcia roÊlin 

w roku poprzedzajàcym zbiory (obowiàzuje wy∏àcznie
dla umów wieloletnich, poczàwszy od drugiego roku
ubezpieczenia).

2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie
wczeÊniej ni˝ 1 kwietnia w roku zbiorów.

§ 36
Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na zasadach
okreÊlonych w §§ 24-29, z zastrze˝eniem ˝e maksymalna
wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç:
1) 80% sumy ubezpieczenia w owocach drzew, krzewów 

i bylin owocowych oraz warzywnictwie polnym,
2) 85% sumy ubezpieczenia w uprawach tytoniu,
3) 95% sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych uprawach.

§ 37
1. Z ustalonej wysokoÊci szkody w owocach drzew, krzewów

i bylin owocowych oraz warzywnictwie polnym potràca si´
udzia∏ w∏asny.

2. WysokoÊç udzia∏u w∏asnego wynosi 10 punktów
procentowych, o które umniejsza si´ ustalonà 
w procentach wysokoÊç szkody.

UBEZPIECZENIE UPRAW OD POWODZI

§ 38
Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21 odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ z momentem
wzejÊcia roÊlin lub wysadzenia rozsady, jednak nie wczeÊniej
ni˝ od dnia 1 marca w roku zbiorów.

§ 39
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´ w terminach, 
o których mowa w § 22, a w sadach z rozpocz´ciem zrywania
owoców, je˝eli sà one przedmiotem ubezpieczenia.

§40
Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na zasadach
okreÊlonych w §§ 24-29, z zastrze˝eniem ˝e maksymalna
wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç w przypadku
ubezpieczenia:
1) owoców i warzyw polnych – 80% sumy ubezpieczenia,
2) tytoniu, chmielu i pozosta∏ych upraw – 85% sumy

ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE UPRAW OD PRZYMROZKÓW

§ 41

1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21 oraz 
z zastrze˝eniem ust. 2, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela
rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ od momentu wzejÊcia
roÊlin lub wysadzenia rozsady, jednak nie wczeÊniej ni˝ od
dnia 1 maja.

2. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21, w przypadku
buraków cukrowych i pastewnych odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od momentu osiàgni´cia
przez roÊliny fazy dwóch liÊci w∏aÊciwych.

§ 42
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´ z dniem 
15 wrzeÊnia, z zastrze˝eniem terminów okreÊlonych w § 22.

§ 43
Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na zasadach
okreÊlonych w §§ 24-29, z zastrze˝eniem ˝e maksymalna
wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç 85% sumy
ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE UPRAW OD SKUTKÓW Z¸EGO
PRZEZIMOWANIA 

§ 44
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkody

ca∏kowite na polu lub jego cz´Êci, powsta∏e w wyniku z∏ego
przezimowania lub przymrozków wiosennych, polegajàce
na zniszczeniu roÊlin w uprawach wskutek wymarzni´cia,
wyprzenia, wysmalenia, wysadzenia, wymokni´cia roÊlin
ozimych w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia w roku
zbiorów i tym samym powodujàce ubytek iloÊciowy 
w plonie, kwalifikujàcy upraw´ ze wzgl´dów
ekonomicznych i agrotechnicznych do zaorania.

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochronà ubezpieczeniowà uprawy
roÊlin, które przed rozpocz´ciem zimy znajdowa∏y si´
przynajmniej w nast´pujàcych fazach rozwojowych 
i wykazywa∏y przynajmniej obsady w sztukach na 1 m2:
1) j´czmieƒ ozimy – faza krzewienia i 230 sztuk/m2,
2) ˝yto ozime – faza krzewienia i 180 sztuk/m2,
3) pszen˝yto ozime – faza 4 liÊci i 200 sztuk/m2,
4) pszenica ozima – faza 4 liÊci i 250 sztuk/m2,
5) rzepak ozimy – faza 8 liÊci i 40 sztuk/m2 dla odmian

populacyjnych lub 35 sztuk/m2 dla odmian
hybrydowych.

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody cz´Êciowe 
w plonie.

§ 45
Wniosek o ubezpieczenie nie mo˝e byç z∏o˝ony póêniej ni˝ 
15 listopada.

§ 46
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21 odpowiedzialnoÊç

ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ 1 grudnia
i koƒczy nie póêniej ni˝ 30 kwietnia w roku zbiorów, 
z zastrze˝eniem terminów okreÊlonych w § 22.

2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ogl´dzin stanu
upraw obj´tych ubezpieczeniem w okresie jesiennym. 
W przypadku gdy ogl´dziny wyka˝à na polach stan upraw,
odbiegajàcy od wielkoÊci przyj´tych w § 44, ubezpieczyciel
mo˝e wy∏àczyç z ochrony ubezpieczeniowej poszczególne
pola lub cz´Êci pól i zwróciç sk∏adk´, z zachowaniem zasad
okreÊlonych  w §  34, bez potràcania kosztów
manipulacyjnych.

§ 47
Zg∏oszenia szkód nale˝y dokonaç w formie pisemnej do dnia 
1 maja w roku zbiorów, pod rygorem odmowy przez
ubezpieczyciela wyp∏aty odszkodowania.
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§ 48
1. Ubezpieczyciel kwalifikuje uszkodzone uprawy do zaorania,

gdy liczba roÊlin ˝ywych na 1 m2 przeci´tnie na ca∏ym polu
lub jego cz´Êci dotkni´tej szkodà wynosi mniej ni˝:
1) 20 sztuk roÊlin – w przypadku rzepaku ozimego,
2) 100 sztuk roÊlin – w przypadku j´czmienia ozimego,
3) 120 sztuk roÊlin – w przypadku pszenicy ozimej,
4) 100 sztuk roÊlin – w przypadku pszen˝yta ozimego,
5) 80 sztuk roÊlin – w przypadku ˝yta ozimego.

2. Od momentu wiosennego wznowienia wegetacji jednak nie
wczeÊniej ni˝ od 10.04 ubezpieczyciel kwalifikuje
uszkodzone uprawy do zaorania, gdy liczba roÊlin ˝ywych
na 1 m2 przeci´tnie na ca∏ym polu lub jego cz´Êci wynosi
mniej ni˝ :
1) 20 sztuk roÊlin – w przypadku rzepaku ozimego,
2) 100 sztuk roÊlin – w przypadku j´czmienia ozimego,
3) 120 sztuk roÊlin – w przypadku pszenicy ozimej,
4) 100 sztuk roÊlin – w przypadku pszen˝yta ozimego,
5) 80 sztuk roÊlin – w przypadku ˝yta ozimego.

§ 49

Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na zasadach
okreÊlonych w §§ 24-29 w wysokoÊci:
1) 25 % sumy ubezpieczenia dla danego pola lub jego cz´Êci

w odniesieniu do § 48 ust. 1,
2) 40% sumy ubezpieczenia dla danego pola lub jego cz´Êci

w odniesieniu do § 48 ust. 2.

UBEZPIECZENIE UPRAW OD HURAGANU

§ 50
Ubezpieczyciel obejmuje ochronà ubezpieczeniowà powsta∏e w
wyniku huraganu szkody ca∏kowite i cz´Êciowe w zakresie
ubytków iloÊciowych:
1) w plonie g∏ównym chmielu,
2) w kukurydzy silosowej lub przeznaczonej na ziarno.

§ 51
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21 oraz ust. 2

odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´:
1) w chmielu – z dniem naprowadzenia p´dów na

przewodniki,
2) w kukurydzy silosowej lub przeznaczonej na ziarno 

– z dniem wzejÊcia roÊlin.
2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie

wczeÊniej ni˝ 1 kwietnia w roku zbiorów.

§ 52
Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na zasadach
okreÊlonych w §§ 24-29, z zastrze˝eniem ˝e maksymalna
wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç 85% sumy
ubezpieczenia.

§ 53

UBEZPIECZENIE UPRAW OD OGNIA

Ubezpieczyciel obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkody 
w zakresie ubytków iloÊciowych w plonie g∏ównym zbó˝, roÊlin
oleistych i traw na nasiona, powsta∏e w wyniku dzia∏ania ognia.

§ 54
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegajàce na
spaleniu si´ s∏omy pozostawionej na polu po sprz´cie uprawy.

§ 55
Z zastrze˝eniem postanowieƒ §§ 19-21 odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od wzejÊcia roÊlin, nie
wczeÊniej ni˝ 1 kwietnia w roku zbiorów i koƒczy nie póêniej ni˝
15 wrzeÊnia z zastrze˝eniem terminów okreÊlonych w § 22.

§ 56
Za szkody wyrzàdzone wskutek ognia uwa˝a si´ spalenie lub
uszkodzenie dymem wykluczajàce mo˝liwoÊç zu˝ytkowania
uszkodzonego plonu oraz szkody wyrzàdzone podczas akcji
ratowniczej.

§ 57
Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na zasadach
okreÊlonych w §§ 24-29, z zastrze˝eniem ˝e maksymalna
wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç 85% sumy
ubezpieczenia.

§ 58
1. W przypadku zaistnienia szkody ubezpieczajàcy niezale˝nie

od obowiàzków okreÊlonych w § 23 obowiàzany jest
niezw∏ocznie powiadomiç stra˝ po˝arnà, a w sytuacji, gdy
istnieje podejrzenie, ˝e pope∏niono przest´pstwo – w ciàgu
24 godzin od uzyskania o tym informacji powiadomiç
policj´.

2. Je˝eli ubezpieczajàcy nie dope∏ni obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1, ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyç na
zasadach okreÊlonych w § 23.

ROZDZIA¸ III

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 59
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do

ubezpieczyciela powinny byç sk∏adane na piÊmie za
pokwitowaniem lub przesiane listem poleconym.

2. Je˝eli ubezpieczajàcy zmieni∏ siedzib´ i nie zawiadomi∏ 
o tym ubezpieczyciela, pismo ubezpieczyciela skierowane
do ostatniej znanej siedziby ubezpieczajàcego wywiera
skutki prawne od chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby
ubezpieczajàcy nie zmieni∏ siedziby.

§ 60
1. Spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia mogà byç

rozstrzygane przez sàdy wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo
przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia.

2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.

§ 61
Za∏àcznik Nr 1 stanowi integralnà cz´Êç niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia.

§ 62
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 01.03.2008 roku i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawartych po tej dacie.

ZA¸ÑCZNIK NR 1 

DEFINICJE

Przez u˝yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
okreÊlenia rozumie si´:
1) powódê – zalanie terenu w wyniku wydostania si´ wody 

z jezior, stawów i rzek; symptomami szkód
spowodowanych w roÊlinach przez powódê sà wygnicie,
z˝ó∏kni´cie, zamulenie, wyp∏ukanie z pod∏o˝a, wyrwanie
roÊlin lub cz´Êci roÊlin,

2) przymrozki – obni˝enie temperatury poni˝ej 0°C w okresie
od 1 maja do 15 wrzeÊnia, powodujàce ca∏kowite lub
cz´Êciowe zniszczenie roÊlin, skutkujàce utratà cz´Êci bàdê
ca∏ego plonu roÊlin; symptomami szkód spowodowanych 
w roÊlinach przez bezpoÊrednie dzia∏anie ujemnych
temperatur sà rozerwania b∏on komórkowych wskutek
zamarzania soku komórkowego w tkankach roÊliny,
doprowadzajàce do zamierania ca∏ej roÊliny lub jej cz´Êci,

3) skutki z∏ego przezimowania – zniszczenie lub
uszkodzenie roÊlin ozimych w okresie od 1 grudnia do 
30 kwietnia roku nast´pnego wskutek:
a) wymarzni´cia, rozumianego jako dzia∏anie temperatur

poni˝ej 0°C na roÊliny,
b) wyprzenia, rozumianego jako ujemne dzia∏anie okrywy

Ênie˝nej przy niezamarzni´tej glebie, powodujàce
zamieranie roÊlin na skutek trwajàcych   procesów
˝yciowych przy braku tlenu,

c) wysmalenia, rozumianego jako wysuszajàce dzia∏anie
wiatrów w okresie bezÊnie˝nej zimy,

d) wysadzenia, rozumianego jako wynoszenie roÊlin 
z gleby na skutek zmian obj´toÊci gleby przy kolejnym
zamarzaniu i odwil˝y,

e) wymokni´cia, rozumianego jako dzia∏anie wody ze
stopionego Êniegu, która nie wsiàka w zamarzni´tà
gleb´, ale zamarza na powierzchni i tworzy skorup´
lodowà,

4) huragan – dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝
24,5 m/s; symptomami szkód spowodowanych w roÊlinach
przez huragan sà wyrywania z naturalnego pod∏o˝a,
z∏amania, p´kni´cia lub zgi´cia roÊlin,

5) ogieƒ – dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza palenisko
lub powsta∏ bez paleniska i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej
sile; symptomami szkód spowodowanych w roÊlinach
przez ogieƒ sà spalenie, uszkodzenie dymem cz´Êci lub
ca∏oÊci roÊlin,    wykluczajàce    mo˝liwoÊç    zu˝ytkowania
uszkodzonego plonu oraz szkody wyrzàdzone podczas
akcji ratowniczej,

6) grad – bry∏ki lodu pochodzàce z opadów atmosferycznych;
symptomami szkód spowodowanych w roÊlinach przez
grad sà z∏amania, zgi´cia, p´kni´cia, wybicia, Êlady po
uderzeniach, rozci´cia, przeci´cia cz´Êci lub ca∏ych roÊlin,

7) zbocza, stoki – zbocza i stoki o Êrednim nachyleniu
powy˝ej 15%,

8) plon g∏ówny – cz´Êci u˝ytkowe roÊlin uprawnych z danego
pola stanowiàce g∏ówny kierunek produkcji,

9) szkoda cz´Êciowa – cz´Êciowe uszkodzenia roÊlin
wp∏ywajàce negatywnie na wysokoÊç plonowania roÊlin,
spowodowane bezpoÊrednio zdarzeniami wchodzàcymi 
w zakres ochrony ubezpieczeniowej na danym polu lub
jego cz´Êci,

10) szkoda ca∏kowita – ca∏kowite zniszczenie roÊlin lub
ca∏kowita   utrata   zdolnoÊci   plonowania   roÊlin,
spowodowane bezpoÊrednio zdarzeniami wchodzàcymi 
w zakres ochrony ubezpieczeniowej na danym polu lub
jego cz´Êci,

11) pole – wyodr´bniona cz´Êç powierzchni gospodarstwa
obsiana lub obsadzona jednym gatunkiem roÊlin
uprawnych,

12) uprawa zast´pcza – roÊliny, które zosta∏y zasiane lub
zasadzone w miejscu uprawy, na której stwierdzono szkod´
ca∏kowità,

13) terminy agrotechniczne – ogólnie przyj´te terminy
kalendarzowe, w których wykonywane sà zabiegi zwiàzane
z zapewnieniem prawid∏owego wzrostu oraz plonowania
roÊlin.

14) wiosenne wznowienie wegetacji – jest fazà rozwoju
roÊliny rozpoczynajàca si´ wówczas, gdy Êrednio-dobowe
temperatury przekraczajà +5°C. RoÊliny odbudowujà
system korzeniowy oraz zale˝nie od stopnia uszkodzeƒ
mrozowych   liÊcie,   czyli   aparat  fotosyntetyczny, 
z równoczesnym rozpocz´ciem wzrostu i formowania
∏odygi. Faza rozwojowa okreÊlana dla rzepaku ozimego jako
wznowienie wegetacji rozumiana jest jako rozpocz´cie
wzrostu ∏odygi oznaczonej od nr 30 wed∏ug kodu BBCH.
Jako rozpocz´cie wiosennej wegetacji w pszenicy ozimej
faz´ rozwojowà okreÊla si´ na poczàtek krzewienia 
z widocznym rozpocz´ciem wzrostu pierwszego p´du
bocznego, faza oznaczona od nr 21 wed∏ug kodu BBCH.
Dla j´czmienia ozimego, ˝yta i pszen˝yta ozimego
rozpocz´cie wiosennej wegetacji rozpoczyna si´ od
widocznego trzeciego p´du wyrastajàcego z w´z∏a
krzewienia i oznaczone jest od nr 25 wed∏ug kodu BBCH.

Warunki ubezpieczenia mo˝na zmieniç w oparciu o jednà 
z podanych poni˝ej klauzul szczególnych:

KLAUZULA SZCZEGÓLNA NR 1 DO OGÓLNYCH

WARUNKÓW UBEZPIECZENIA UPRAW 

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia upraw, strony
postanowi∏y w∏àczyç do umowy ubezpieczenia nast´pujàce
postanowienia szczególne.

1. Z ustalonej wysokoÊci szkody potràcony zostaje udzia∏
w∏asny ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) w wysokoÊci
10% wartoÊci szkody.

2. Postanowienia niniejszej klauzuli szczególnej majà
zastosowanie do ca∏ego okresu trwania umowy
ubezpieczenia.

3. Pozosta∏e zapisy obowiàzujàcych  ogólnych  warunków
ubezpieczenia upraw pozostajà bez zmian.

KLAUZULA SZCZEGÓLNA NR 2 DO OGÓLNYCH

WARUNKÓW UBEZPIECZENIA UPRAW 

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia upraw, strony
postanowi∏y w∏àczyç do umowy ubezpieczenia nast´pujàce
postanowienia szczególne.
1. Zmianie ulega treÊç § 6 ust. 2 pkt.1 ogólnych warunków

ubezpieczenia upraw, który otrzymuje brzmienie : „poni˝ej
10% wielkoÊci plonu g∏ównego roÊlin na danym polu lub
jego cz´Êci dotkni´tej szkodà w ubezpieczeniu upraw od
gradobicia, powodzi, przymrozków oraz huraganu”.

2. W odniesieniu do szkód spowodowanych gradobiciem,
zmianie ulega treÊç § 36 ogólnych warunków ubezpieczenia
upraw, który otrzymuje brzmienie: „Ubezpieczyciel wyp∏aca
odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w §§ 24-29, z
zastrze˝eniem ˝e maksymalna wysokoÊç odszkodowania
nie mo˝e przekroczyç 85% sumy ubezpieczenia”.

3. Postanowienia niniejszej klauzuli szczególnej majà
zastosowanie do ca∏ego okresu trwania umowy
ubezpieczenia.

4. Pozosta∏e zapisy obowiàzujàcych  ogólnych  warunków
ubezpieczenia upraw pozostajà bez zmian.

KLAUZULA SZCZEGÓLNA NR 3 DO OGÓLNYCH

WARUNKÓW UBEZPIECZENIA UPRAW 

Z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia upraw, strony
postanowi∏y w∏àczyç do umowy ubezpieczenia nast´pujàce
postanowienia szczególne.

1. Zmianie ulega treÊç § 6 ust. 2 pkt.1 ogólnych warunków
ubezpieczenia upraw, który otrzymuje brzmienie : „poni˝ej
10% wielkoÊci plonu g∏ównego roÊlin na danym polu lub
jego cz´Êci dotkni´tej szkodà w ubezpieczeniu upraw od
gradobicia, powodzi, przymrozków oraz huraganu”.

2. W odniesieniu do szkód spowodowanych gradobiciem,
zmianie ulega treÊç § 36 ogólnych warunków ubezpieczenia
upraw, który otrzymuje brzmienie: „Ubezpieczyciel wyp∏aca
odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w §§ 24-29, z
zastrze˝eniem ˝e maksymalna wysokoÊç odszkodowania
nie mo˝e przekroczyç 85% sumy ubezpieczenia”.

3. Z ustalonej wysokoÊci szkody potràcony zostaje udzia∏
w∏asny ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) w wysokoÊci
10% wartoÊci szkody.

4. Postanowienia niniejszej klauzuli szczególnej majà
zastosowanie do ca∏ego okresu trwania umowy
ubezpieczenia.

5. Pozosta∏e zapisy obowiàzujàcych  ogólnych  warunków
ubezpieczenia upraw pozostajà bez zmian.
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Cz∏onek Zarzàdu Prezes Zarzàdu
Marcin Kotulski Piotr Narloch



INSTRUKCJA W SPRAWIE ZG¸ASZANIA SZKÓD

1. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie
wczeÊniej ni˝ z poczàtkiem 15 dnia od daty z∏o˝enia
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (karencja),
chyba ˝e ubezpieczyciel na piÊmie wyrazi∏ zgod´ na
skrócenie okresu karencji.

2. W przypadku wystàpienia szkody, które uszkodzi∏y
ubezpieczone uprawy, ubezpieczajàcy wype∏nia kart´
zg∏oszenia szkody. Wype∏nionà kart´ zg∏oszenia szkody
nale˝y przes∏aç na adres Concordia Polska TUW 
ul. Âw. Micha∏a 43, 61-119 Poznaƒ w ciàgu 3 dni roboczych
liczàc od dnia wystàpienia szkody zgodnie z zapisem 
§ 23 ust. 1 niniejszych OWU.
Zg∏oszenia prosimy nadsy∏aç pocztà. Dodatkowo nale˝y
dokonaç zg∏oszenia szkody telefonicznie, faksem lub
pocztà elektronicznà podajàc wszelkie niezb´dne
informacje zgodnie z wype∏nionà kartà zg∏oszenia.

3. Je˝eli szkoda dotyczy:
– upraw gotowych do zbioru i niezb´dne jest

natychmiastowe dokonanie ogl´dzin,
– upraw ju˝ raz dotkni´tych szkodà, upraw specjalnych,
mo˝liwe jest telefoniczne zawiadomienie o wystàpieniu
szkody.

4. Je˝eli uprawa zosta∏a dotkni´ta szkodà bezpoÊrednio przed
zbiorami albo w czasie trwania zbiorów, ubezpieczajàcy
mo˝e kontynuowaç zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy
agrotechniczne nie pozwalajà na dalsze opóênienie prac
zbioru. Je˝eli ubezpieczyciel nie oszacowa∏ jeszcze
powsta∏ych szkód, ubezpieczajàcy musi pozostawiç na
koƒcach i w Êrodku pola próby uszkodzonej uprawy 
w kszta∏cie kwadratów o wielkoÊci 1000 m2, z tym ˝e:
– dla pól o powierzchni wi´kszej ni˝ 10 ha nale˝y

pozostawiç 1 ha,

– dla pól o powierzchni wi´kszej ni˝ 500 ha nale˝y
pozostawiç 5 ha,

– dla sadów owocowych nale˝y pozostawiç 30%
drzewostanu poszczególnych odmian wraz z jego
plonem lub 30% poszczególnych stanowisk plantacji
tej samej odmiany, z uwzgl´dnieniem topograficznego
po∏o˝enia plantacji.

5. Wst´pnà szacunkowà wysokoÊç i przyczyn´ szkody 
w ubezpieczonych uprawach okreÊla upowa˝niony
przedstawiciel ubezpieczyciela w obecnoÊci
ubezpieczajàcego podczas wst´pnych ogl´dzin,
przeprowadzonych w ciàgu 14 dni od otrzymania
zg∏oszenia szkody, przy zastosowaniu obowiàzujàcych 
u ubezpieczyciela norm i metodyki do ustalania wysokoÊci
szkód w uprawach. Je˝eli z przyczyn obiektywnych
niemo˝liwa jest obecnoÊç ubezpieczajàcego podczas
ogl´dzin, jest on zobowiàzany do wyznaczenia swojego
pe∏nomocnika.W przypadku, gdy ubezpieczajàcy zaniedba
wyznaczenia swojego pe∏nomocnika, ubezpieczyciel
dokona oszacowania szkody tak˝e pod ich nieobecnoÊç.

6. Ubezpieczyciel dokonuje ogl´dzin koƒcowych w ciàgu 
14 dni przed terminem zbiorów albo w terminie ustalonym z
ubezpieczajàcym. W przypadku gdy, podczas ogl´dzin
wst´pnych stwierdzona zostanie szkoda mieszczàca si´
poni˝ej ustalonego w umowie procentowego ubytku
wielkoÊci plonu ubezpieczyciel mo˝e zdecydowaç 
o przyj´ciu wyników ogl´dzin wst´pnych do ostatecznej
likwidacji szkody.

7. Fakt przeprowadzenia ogl´dzin uszkodzonej uprawy i
oszacowania szkody nie przesàdza o uznaniu przez
ubezpieczyciela odpowiedzialnoÊci za szkod´.

8. Ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczajàcemu protokó∏
ogl´dzin koƒcowych natychmiast po ich przeprowadzeniu.

9. W przypadku, gdy ubezpieczajàcy nie zgadza si´ 
z wynikiem ogl´dzin koƒcowych, ma prawo w ciàgu 
24 godzin od przekazania mu przez ubezpieczyciela
protoko∏u, do zg∏oszenia ubezpieczycielowi pisemnego
wniosku o rozpocz´cie post´powania
ugodowego.Ubezpieczyciel w ciàgu 2 dni roboczych od
daty otrzymania sprzeciwu ustala z ubezpieczajàcym
termin post´powania ugodowego.

10. Do czasu przeprowadzenia ogl´dzin szkody przez komisj´
ugodowà ubezpieczajàcy nie mo˝e zmieniç stanu upraw
dotkni´tych szkodà.

11. W ramach post´powania ugodowego ka˝da ze stron 
– ubezpieczyciel i ubezpieczajàcy powo∏uje swego
rzeczoznawc´ z zakresu upraw roÊlin. Komisja ugodowa
dokonuje ponownego oszacowania szkody. W przypadku
gdy, komisja ugodowa stwierdzi, ˝e procent szkody jest
wy˝szy o przynajmniej 10 punktów procentowych od
wyniku ostatecznego szacowania przeprowadzonego przez
komisj´ rzeczoznawców ubezpieczyciela, ubezpieczyciel
pokrywa koszty przeprowadzenia ogl´dzin szkody przez
komisj´ ugodowà. Wynik szacowania szkody ustalony
przez komisj´ ugodowà nie jest wià˝àcy dla
ubezpieczyciela.

12. Pozosta∏e kwestie zawarte sà w obowiàzujàcych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia upraw.

OWU6

Szkody prosimy zg∏aszaç telefonicznie wy∏àcznie na numery telefonów:

061 858 48 08, 061 858 48 65, faksu 061 858 48 99 

lub pocztà elektronicznà na adres: szkody.uprawy@grupaconcordia.pl
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ZG¸OSZENIE  SZKODY W UPRAWACH

w w w . g r u p a c o n c o r d i a . p l

Nr szkody (wype∏nia CP TUW)

Imi´ i nazwisko ubezpieczonego lub nazwa instytucji 

W∏aÊciciel zniszczonego mienia

Adres

Telefon/fax Telefon komórkowy e-mail

PESEL REGON NIP

R R R R M M D D

R R R R M M D D

Data powstania szkody

Niniejszym zg∏aszam szkod´ spowodowanà 
(podaç rodzaj ryzyka)  w ubezpieczanych przeze mnie uprawach i sk∏adam wniosek o przeprowadzenie ogl´dzin uszkodzonych upraw.

Czy jest to pierwsza szkoda?       TAK     NIE *  

JeÊli tak to podaç dat´ poprzedniej szkody: 

Czy wykonywano ju˝ ogl´dziny pierwszej szkody  TAK     NIE  *

W wyniku wy˝. wym. zdarzenia uszkodzeniu uleg∏y nast´pujàce uprawy ubezpieczone wg nast´pujàcych polis: (wszystkie kolumny tabeli muszà zostaç wype∏nione)

Przewidywana wartoÊç szkody  PLN.

Kto i kiedy jako pierwszy zauwa˝y∏ szkod´? 

Âwiadkowie zdarzenia (podaç adresy) 

Czy powiadomiono:  Policj´     Stra˝ Po˝arnà    Inne instytucje 
(wype∏niamy je˝eli szkoda w uprawie dotyczy ryzyka ognia lub powodzi)

OÊwiadczam, ˝e jestem ubezpieczony tylko w CONCORDIA POLSKA TUW – TAK NIE * (je˝eli NIE, podaç nazw´ drugiego zak∏adu ubezpieczeƒ)

OÊwiadczam, ˝e wszystkie dane podane do zg∏oszenia szkody sà zgodne z prawdà i sk∏adam je ze ÊwiadomoÊcià wynikajàcà ze skutków podawania fa∏szywych informacji.
Zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883 ze zmianami) informujemy, ˝e Pani/Pana dane osobowe b´dà
przetwarzane przez  CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych z siedzibà 61-119 Poznaƒ, ul. Êw. Micha∏a 43 w celu i zakresie realizacji umowy
ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo wglàdu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Podpis zg∏aszajàcego
Data, podpis i piecz´ç imienna przedstawiciela CP TUW 

lub rzeczoznawcy

MiejscowoÊç

Data

* zakreÊliç w∏aÊciwy wiersz
znakiem „X”

Nr polisy Miejsce szkody Rodzaj uprawy
IloÊç uszkodzo-

nych pól
¸àczny area∏ uszkodzo-

nych pól ( w ha)
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