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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
AGRO-KOMPLEKS
I CZĘŚĆ - OGÓLNA

DZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Pakietu Ubezpieczeń AGRO-KOMPLEKS (zwane dalej 
OWU), mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanym dalej Gothaer TU S.A., a oso-
bami fizycznymi zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na uzgodnionych przez strony warunkach 
odmiennych od postanowień niniejszych OWU. Wszelkie postanowienia dodat-
kowe lub odmienne od OWU, a także zmiany zawartej umowy ubezpieczenia 
muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWU obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Użyte w niniejszych OWU terminy mają następujące znaczenie:

1) akcja ratownicza – działania mające na celu ratowanie przedmiotu ubezpiecze-
nia, w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia,

2) budowla – trwale związany z gruntem obiekt budowlany nie będący budynkiem, 
wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiący całość techniczną i użytkową, 
łącznie z kosztami poniesionymi na remonty bieżące, kapitalne i adaptacyjne, 
a także prace wykończeniowe, w przypadku gdy obiekt ten stanowi własność 
ubezpieczającego,

3) budynek mieszkalny – dom jednorodzinny, stanowiący samodzielną część 
domu bliźniaczego lub szeregowego wraz z fundamentami, dachami, ścianami, 
ścianami działowymi, parapetami, tynkami wewnętrznymi, elewacjami, izola-
cjami, schodami, rynnami, instalacjami i urządzeniami umożliwiającymi użyt-
kowanie budynku, wraz z garażem stanowiącym część budynku mieszkalnego 
oraz pomieszczeniami przynależnymi, zgodnie z ich przeznaczeniem, łącznie 
ze stałymi elementami wnętrz, o jakich mowa niżej w pkt. 33,

4) budynek gospodarczy – stodołę, oborę, komórkę lub inne pomieszczenia 
gospodarcze położone w siedlisku,

5) dewastacja - zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie wskutek 
wandalizmu, z wyłączeniem uszkodzenia szyb, gablot, neonów i innych przed-
miotów szklanych, stanowiących element składowy lub wyposażenie budynku, 
budowli, lokalu lub pomieszczenia,

6) dym i sadza – produkty niepełnego spalania ciał stałych, cieczy lub gazu, które 
nieprzewidzianie i nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpie-
czenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych (eksploatowanych zgodnie 
z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu 
urządzeń wentylacyjnych i oddymiających) lub wydobyły się poza miejscem 
ubezpieczenia w wyniku pożaru,

7) franszyza redukcyjna – procentowo lub kwotowo określona wartość pomniej-
szająca każde odszkodowanie za szkodę w mieniu,

II. DEFINICJE

§ 2
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8) garaż jako część budynku mieszkalnego – wydzielone pomieszczenie pod 
budynkiem mieszkalnym, w budynku lub przylegające do budynku, przezna-
czone do przechowywania pojazdów samochodowych oraz pojazdów jednośla-
dowych, z włączeniem stałych elementów wnętrz, o jakich mowa niżej w pkt. 33,

9) garaż wolnostojący – trwale związany z gruntem obiekt budowlany wraz z insta-
lacjami, stanowiący całość techniczną, położony na terenie posesji, na której 
znajduje się budynek mieszkalny i przeznaczony do przechowywania pojazdów 
samochodowych oraz pojazdów jednośladowych, z włączeniem stałych elemen-
tów wnętrz, o jakich mowa w pkt. 33,

10) gospodarstwo rolne – cały obszar rozłogu, w tym obszar użytków rolnych, grunty 
leśne, grunty pod stawami, zabudowania i grunty pod zabudowaniami, związane 
z prowadzeniem gospodarstwa będącego w posiadaniu ubezpieczającego,

11) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu,

12) huk ponaddźwiękowy – bezpośrednią falę uderzeniową wywołaną przez samo-
loty odrzutowe podczas przekraczania bariery dźwięku,

13) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s, który wyrzą-
dza masowe lub pojedyncze szkody, potwierdzone przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej; w braku możliwości potwierdzenia przyjmuje się stan 
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w najbliższym sąsiedz-
twie, świadczące o działaniu takiego wiatru,

14) inwentarz żywy – zwierzęta gospodarskie, takie, jak krowy, świnie, konie, 
owce, kozy, króliki oraz drób: gęsi, kury, kaczki, indyki,

15) katastrofa budowlana – niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części w rozumieniu prawa budowlanego,

16) kradzież z włamaniem – usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubez-
pieczenia z zamkniętego pomieszczenia, zabezpieczonego zgodnie z §41 
niniejszych OWU:
a) po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń z pozostawieniem przez sprawcę śla-

dów użycia narzędzi lub po otworzeniu tych zabezpieczeń oryginalnym kluczem, 
który sprawca zdobył w wyniku włamania do innego lokalu lub rabunku,

b) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli ubez-
pieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu 
odkryć, a sprawca pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia się,

17) lokal – trwale wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia 
z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową, wraz 
z kosztami poniesionymi na remonty bieżące, kapitalne i adaptacyjne, a także 
prace wykończeniowe, w przypadku gdy to pomieszczenie lub te pomieszcze-
nia stanowią własność ubezpieczającego,

18) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, 
kamieni, ziemi lub błota ze zboczy górskich bądź falistych,

19) materiały i zapasy – zgromadzone i przechowywane w obrębie siedliska:
a) opał, tj. drewno, węgiel i inne materiały służące do ogrzewania oraz olej opa-

łowy w zbiorniku,
b) nawozy sztuczne i środki ochrony roślin,
c) nasiona i sadzeniaki,
d) pasze i odżywki dla zwierząt gospodarskich,
e) części zamienne do maszyn i sprzętu rolniczego,
f) materiały budowlane.
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20) mienie – ruchomości domowe, narzędzia, ziemiopłody, materiały, zapasy, 
inwentarz żywy, zwierzęta domowe oraz budynki, budowle, lokale i nakłady 
adaptacyjne,

21) nadubezpieczenie – sytuację, gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia jest 
w dniu powstania szkody wyższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia, będą-
cej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia,

22) nakłady adaptacyjne – udokumentowane wydatki na remonty kapitalne i ada-
ptacje oraz prace wykończeniowe w budynkach, budowlach i lokalach, nie 
będących własnością ubezpieczającego,

23) narzędzia – drobne przedmioty służące do prowadzenia napraw i prac w gospo-
darstwie, w tym drobny sprzęt warsztatowy,

24) niedoubezpieczenie – sytuację, gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia 
jest w dniu powstania szkody niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia, 
będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia,

25) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością 
ludzką,

26) pomieszczenie – trwale wyodrębnione pomieszczenie, nie będące lokalem, 
stanowiące funkcjonalną lub gospodarczą całość, użytkowane wyłącznie przez 
ubezpieczającego,

27) pomieszczenia przynależne – trwale wydzielone pomieszczenia należące do 
budynku mieszkalnego jako jego części składowe, znajdujące się w obrębie 
tego samego budynku mieszkalnego, np. piwnica, wykorzystywane zgodnie 
z jego przeznaczeniem, z włączeniem stałych elementów wnętrz, o jakich mowa 
niżej w pkt 33,

28) powódź – zalanie terenów wskutek podniesienia się wody w korytach wód pły-
nących i stojących, jak również zalanie terenów w wyniku deszczu nawalnego 
bądź spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych,

29) pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez 
paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

30) rabunek – usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia przez 
sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował przemoc fizyczną lub 
groźbę jej natychmiastowego użycia, doprowadzając poszkodowanych do 
stanu nieprzytomności lub bezbronności,

31) ruchomości domowe – znajdujące się w budynku mieszkalnym, mieszkaniu, 
w pomieszczeniach przynależnych lub w garażu:

a) urządzenia i przedmioty codziennego użytku, odzież i przedmioty osobistego 
użytku, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, 
komputerowy i elektroniczny, narzędzia elektromechaniczne, instrumenty 
muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki dziecięce i inwalidzkie, sprzęt 
rehabilitacyjny, wartości pieniężne, biżuteria, kosztowności, wyroby z metali 
szlachetnych, półszlachetnych i pereł, stanowiące własność ubezpieczają-
cego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub będące w ich posiadaniu,

b) sprzęt audiowizualny, komputerowy, inny sprzęt elektroniczny, instrumenty 
muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilita-
cyjny, będący w posiadaniu ubezpieczającego oraz osób pozostających z nim 
we wspólnym gospodarstwie domowym, wypożyczony im przez organizację 
sportową, społeczną lub inną, odpłatnie i w sposób udokumentowany,
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32) siedlisko – posesję, na której znajduje się budynek mieszkalny oraz budynki 
gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

33) stałe elementy wnętrz – elementy zamontowane lub wbudowane w sposób 
trwały, w szczególności okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wraz z oszkle-
niem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi, antre-
sole, piece, kominki, wyposażenie sieci wodno-kanalizacyjnej (np. umywalki, 
wanny, kabiny prysznicowe), elektrycznej i grzewczej (np. piece, pogrzewa-
cze), gazowej (np. kuchnie i grzejniki), wentylacyjnej, alarmowej, wewnętrzne 
powłoki malarskie, okleiny i wykładziny sufitów, ścian, podłóg, wewnętrzne 
i zewnętrzne kraty, żaluzje, rolety oraz boazeria,

34) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – system, w którym suma ubezpie-
czenia lub limit odpowiedzialności ustalane są według szacunkowej wysokości 
maksymalnej straty, która może powstać wskutek jednego zdarzenia losowego 
objętego umową ubezpieczenia; w tym systemie nie ma zastosowania zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania,

35) system ubezpieczenia na sumy stałe – system, w którym suma ubezpieczenia 
dla określonego przedmiotu ubezpieczenia zostaje ustalona do pełnej wyso-
kości, a w razie niedoubezpieczenia, przy ustalaniu odszkodowania jest stoso-
wana zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania,

36) szkoda na osobie — uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć,

37) szkoda w mieniu — uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy,

38) śnieg – bezpośrednie działanie nagromadzonego śniegu lub zawalenie się 
mienia sąsiedniego na budynek lub budowlę pod ciężarem śniegu, którego 
opad przekroczył 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śnie-
giem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się budynek lub budowla, 
określonej według obowiązującej normy polskiej „obciążenie śniegiem”; pod 
warunkiem, że przynajmniej jedna stacja meteorologiczna IMiGW zlokalizo-
wana na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości obciążenia śnie-
giem (w promieniu 100 km od ubezpieczonego budynku lub budowli), zmie-
rzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej 
(normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji budynku lub budowli,

39) trzęsienie ziemi – naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs gruntu (lub ich serię), 
powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od 
ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniej-
sze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera),

40) Ubezpieczający – osobę zawierającą umowę ubezpieczenia i zobowiązaną do 
zapłaty składki,

41) Ubezpieczony – osobę, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę 
ubezpieczenia,

42) uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycz-
nej na przedmiot ubezpieczenia, powodujące przepływ ładunku elektrycznego 
przez ten przedmiot,

43) uderzenie pojazdu – uderzenie pojazdu mechanicznego w przedmiot ubezpieczenia,

44) upadek pojazdu powietrznego – katastrofę bądź przymusowe lądowanie samo-
lotu lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego 
ładunku na przedmiot ubezpieczenia,

45) wartość odtworzeniowa (nowa): dotyczącą budynku, garażu wolnostojącego, 
budowli lub stałych elementów wnętrza – wartość odpowiadającą kosztom 
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budowy (odtworzenia) przedmiotu ubezpieczenia w tym samym miejscu, 
z uwzględnieniem tych samych wymiarów, konstrukcji, materiałów i standardu 
wykończenia,

46) wartość rzeczywista: dotyczącą budynku, garażu wolnostojącego, budowli 
oraz stałych elementów wnętrz – wartość odpowiadającą kosztom budowy 
(odtworzenia) przedmiotu ubezpieczenia w tym samym miejscu, z uwzględnie-
niem tych samych wymiarów, konstrukcji, materiałów i standardu wykończenia, 
po potrąceniu stopnia zużycia technicznego,

47) wartość rzeczywista: dotyczącą ruchomości domowych, narzędzi oraz maszyn 
i urządzeń rolniczych – wartość odpowiadającą cenie zakupu przedmiotu ubez-
pieczenia o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, gatunku 
i rodzaju, po potrąceniu stopnia zużycia; w przypadku maszyn i urządzeń rolni-
czych - z zastrzeżeniem §56 ust. 4 pkt. 1) – 3) niniejszych OWU,

48) wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówkę),

49) wybuch – gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwo-
leniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrze-
niania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbior-
ników warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest to, aby 
ściany tych zbiorników uległy rozerwaniu w takim stopniu, iż wskutek ujścia 
gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch 
uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu 
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,

50) zalanie – szkodę powstałą wskutek:
a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej 

lub płynów z urządzeń, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub 
technologicznej, na skutek awarii,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urzą-

dzeniach sieci określonych w podpunkcie a),
d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych 

(tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących 
następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji insta-
lacji lub budynku,

e) działania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych w postaci deszczu 
lub topniejącego śniegu bądź gradu,

51) zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziem-
nych pustych przestrzeni w gruncie, nie spowodowane działalnością ludzką,

52) ziemiopłody – plony roślinne zebrane i złożone w budynkach lub budowlach, ster-
tach, stogach, kopcach lub piwnicach, położonych w obrębie gospodarstwa rolnego,

53) zasada proporcji – zasadę ustalania odszkodowania w przypadku niedoubezpie-
czenia polegającą na tym, że odszkodowanie ustala się w takiej proporcji do wyso-
kości szkody, w jakiej przyjęta suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia 
pozostaje do jego wartości, będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia,

54) zwierzęta domowe – psy i koty.

2. W odniesieniu do ubezpieczenia w ramach Działu III, użyte w niniejszych OWU 
pojęcia oznaczają:

1) czynności życia prywatnego – czynności życia codziennego nie związane 
z działalnością zawodową, gospodarczą, publiczną ani społeczną, obejmujące 
w szczególności:
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a) posiadanie lub użytkowanie budynku, budowli lub garażu, a także eksplo-
atację instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych,

b) posiadanie lub użytkowanie ruchomości domowych i urządzeń gospodar-
stwa domowego, a także rowerów, wózków inwalidzkich oraz sprzętu pływa-
jącego (łodzi wiosłowych, kajaków i rowerów wodnych, desek surfingowych, 
pontonów i jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 10 m2),

c) opiekę nad małoletnimi dziećmi zamieszkałymi z ubezpieczającym,
d) posiadanie zwierząt domowych, w tym psów ras uznawanych za agresywne, 

z zastrzeżeniem §29 ust. 1 pkt. 8-9) oraz 16) niniejszych OWU,
e) obowiązki w stosunku do nieruchomości objętych umową ubezpieczenia 

w ramach Działu III, polegające na utrzymaniu porządku i czystości na tere-
nie nieruchomości lub terenów przylegających,

2) szkoda na osobie – następstwa wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, roz-
stroju zdrowia lub śmierci,

3) szkoda w mieniu – następstwa wypadku polegające na uszkodzeniu lub znisz-
czeniu rzeczy,

4) Poszkodowany – osobę nie pozostającą w stosunku ubezpieczenia, względem 
której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ubezpieczający,

5) osoba bliska – małżonka, małżonkę, konkubinę, konkubenta, dzieci, rodziców, 
rodzeństwo, dziadków, wnuki, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, 
pasierbów, przysposabiającego, przysposobionego, opiekuna/opiekunów 
posiadających tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką,

6) wyczynowe uprawianie sportu – wykonywanie czynności związanych z kulturą 
fizyczną, ukierunkowane na osiąganie wyników sportowych lub jakichkolwiek 
dochodów (zawodowe uprawianie sportu); nie uznaje się za wyczynowe upra-
wianie sportu udziału w sekcjach i klubach szkolnych, w których zrzeszone są 
dzieci i młodzież do 18 roku życia,

7) sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowodne, motorowe, paralotniarstwo 
i lotniarstwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, alpinizm, jum-
ping, skoki bungee, rafting, myślistwo, skoki spadochronowe,

8) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpiecze-
nia będące bezpośrednią przyczyną powstania szkód na osobie lub w mieniu, 
za które Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność.

3. W odniesieniu do ubezpieczeń Działu IV, użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:

1) uprawniony – osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia na wypadek 
śmierci osoby objętej ochroną ubezpieczeniową; jeżeli nie wskazano Upraw-
nionego, świadczenie zostaje wypłacone członkom rodziny zmarłego w nastę-
pującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, pozostałym spadkobier-
com w kolejności wynikającej z dziedziczenia ustawowego,

2) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 
w wyniku którego osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od swo-
jej woli, doznała stałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła,

3) trwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu polegające 
na trwałym i nie rokującym poprawy stanu zdrowia uszkodzeniu ciała lub roz-
stroju zdrowia,

4) tabela świadczeń – wykaz uszkodzeń powodujących trwały uszczerbek na zdro-
wiu wraz z odpowiadającym im procentowymi uszczerbkami na zdrowiu,

5) dzienne świadczenie szpitalne – świadczenie przysługujące w przypadku trwa-
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jącego co najmniej 1 pełną dobę pobytu osoby objętej ochroną ubezpiecze-
niową w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, którego następstwa 
są objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU,

6) wyczynowe uprawianie sportu – wykonywanie czynności związanych z kulturą 
fizyczną, ukierunkowane na osiąganie wyników sportowych lub jakichkolwiek 
dochodów (zawodowe uprawianie sportu); nie uznaje się za wyczynowe upra-
wianie sportu udziału w sekcjach i klubach szkolnych, w których zrzeszone są 
dzieci i młodzież do 18 roku życia,

7) sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowodne, motorowe, paralotniarstwo 
i lotniarstwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, alpinizm, jum-
ping, skoki bungee, rafting, myślistwo, skoki spadochronowe.

4. W odniesieniu do ubezpieczeń Działu VI, użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:

1) kradzież – przywłaszczenie przedmiotu ubezpieczenia z miejsca postoju lub 
przechowywania na terenie siedliska, pod adresem określonym w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia,

2) wypadek – zderzenie się maszyny lub sprzętu rolniczego z osobami, przedmio-
tami lub zwierzętami.

5. W odniesieniu do ubezpieczeń Działu VII użyte w niniejszych OWU pojęcia ozna-
czają:

1) choroba zwierzęcia – utratę zdrowia potwierdzoną przez lekarza weterynarii 
lub powikłania związane z ciążą, porodem, zabiegiem lub operacją przeprowa-
dzoną przez praktykującego lekarza weterynarii, zwanego dalej lekarzem,

2) choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zgłaszania i zwalczania - chorobę, 
która w dniu powstania szkody wyszczególniona jest w wykazie chorób zakaźnych 
zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania stanowiącym załącz-
nik do aktualnie obowiązującej ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (IW),

3) ubój z konieczności – ubój przeprowadzony na pisemne polecenie lekarza, gdy:
a) nie było szans na wyleczenie zwierzęcia i istniało uzasadnione prawdopodo-

bieństwo jego padnięcia,
b) w następstwie wypadku lub choroby konieczne było skrócenie cierpień zwie-

rzęcia lub ratowanie jego wartości rzeźnej,
c) agresywność zwierzęcia zagrażała życiu lub zdrowiu ludzi obsługujących to 

zwierzę,

4) wypadek – nagłe zdarzenie, powstałe z przyczyny zewnętrznej, w wyniku czego 
zwierzę padło lub zostało skierowane na ubój wskutek poniesionych obrażeń.

1. Ubezpieczenie pakietowe AGRO-KOMPLEKS ma konstrukcję modułową, umoż-
liwiającą dostosowanie konkretnych ubezpieczeń do indywidualnych potrzeb 
ubezpieczającego.

2. W zależności od treści wniosku ubezpieczeniowego, umowa ubezpieczenia może 
obejmować:

1) dobrowolne ubezpieczenie budynków i budowli wraz ze stałymi elementami 
wnętrz – dla gospodarstwa nie przekraczającego 1 ha powierzchni,

2) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika w życiu prywat-
nym - dla gospodarstwa nie przekraczającego 1 ha powierzchni,

III. KONSTRUKCJA I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 3
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3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, jego rodziny 
i osób pracujących w gospodarstwie rolnym,

4) ubezpieczenie dobytku rolniczego, tj. ruchomości domowych, narzędzi, ziemio-
płodów, materiałów i zapasów, inwentarza żywego oraz zwierząt domowych,

5) ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (agro-casco),

6) ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności.

3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczno-
ści wymienionego w ust. 2 pkt. 6) jest uwarunkowane skorzystaniem z ochrony 
w zakresie wszystkich ubezpieczeń wymienionych w ust. 2 pkt. 1 – 4).

 Jeżeli w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, jego 
rodziny i osób pracujących w gospodarstwie domowym warunek wiekowy okre-
ślony w §32 ust. 2 niniejszych OWU nie może być spełniony, to powyższy warunek 
nie dotyczy skorzystania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
wymienionego w ust. 2 pkt 3).

1. Gothaer TU S.A. nie odpowiada za szkody:

1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub osoby, z którymi Ubezpie-
czający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, 
działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym,

3) powstałe w mieniu skonfiskowanym lub zajętym przez odpowiednie organy 
państwa,

4) mieszczące się w granicach obowiązujących norm naturalnego ubytku bądź zużycia,

5) powstałe w mieniu przeznaczonym do kasacji albo złomowania oraz w budyn-
kach, budowlach i lokalach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym 
się w nich mieniu,

6) w budynkach, budowlach lub lokalach wzniesionych lub eksploatowanych bez 
wymaganych pozwoleń oraz w znajdującym się w nich mieniu,

7) powstałe w związku z aktami terroru.

2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody w mieniu nie uwzględnia się:

1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej,

2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych 
do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,

przy czym wyłączenia pkt 1-2) nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego, który 
stanowi jej integralną cześć. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące 
informacje:

1) dane Ubezpieczającego, tj. imię i nazwisko i adres oraz PESEL,

2) dane Ubezpieczonego, analogiczne jak w pkt. 1) jeżeli umowa ubezpieczenia 
jest zawierana na cudzy rachunek,

IV. OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GOTHAER TU S.A.

§ 4

V. UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 5
Zawarcie, zmiany 
i rozwiązanie umowy
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3) przedmiot i zakres ubezpieczenia,

4) miejsce (adres) ubezpieczenia,

5) sumę ubezpieczenia, z określeniem limitów odpowiedzialności,

6) okres ubezpieczenia,

7) dotychczasowy przebieg ubezpieczeń za ostatnie 3 lata (ubezpieczyciel, liczba, 
przyczyny i wielkość szkód, z podziałem na poszczególne lata),

8) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień niniejszych 
OWU, które ubezpieczający chce wprowadzić do umowy ubezpieczenia w dro-
dze rokowań.

2. Ubezpieczający, który wskazuje kilka miejsc ubezpieczenia, jest obowiązany zło-
żyć wniosek dla każdej lokalizacji lub dołączyć do wniosku ich wykaz, podając dla 
każdej z nich informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Gothaer TU S.A. odpowiedzi na wszystkie 
pytania zamieszczone we wniosku lub skierowane do niego w innej formie pisem-
nej. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych albo został sporządzony wadli-
wie, ubezpieczający na wezwanie Gothaer TU S.A. zobowiązany jest go uzupełnić, 
sporządzić nowy wniosek lub przedstawić pisemnie dodatkowe informacje.

4. Gothaer TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dodatkowych 
informacji, o które zapyta ubezpieczającego.

5. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwu-
nastu miesięcy (okres ubezpieczenia), oznaczony w umowie ubezpieczenia.

6. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez Gothaer 
TU S.A. ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

7. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna 
się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako 
początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 
zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

8. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie  
30 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpiecza-
jącego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Gothaer TU S.A. udzie-
lało ochrony ubezpieczeniowej.

9. Z zachowaniem §8 ust. 5 i ust. 9 niniejszych OWU umowa ubezpieczenia zawarta 
na czas określony może być wypowiedziana przez Gothaer TU S.A. ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach wskazanych w ustawie, a także w razie:

1) popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa, pozostającego w związku 
z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia,

2) nie wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji w miejscu 
ubezpieczenia lub utrudniania dokonania tej lustracji, jeżeli Gothaer TU S.A. 
uzależniało zawarcie umowy ubezpieczenia od wyrażenia zgody na dokonanie 
lustracji.

10. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, jego rodziny 
i osób pracujących w gospodarstwie rolnym Ubezpieczający może wypowiedzieć 
umowę w każdym czasie z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowie-
dzenia.

11. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
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1) z upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta,

2) w razie jej wypowiedzenia w trybie określonym w §8 ust. 9 niniejszych OWU,

3) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia lub gwarancyjnej wskutek wypłaty 
odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia lub sumie gwa-
rancyjnej, o ile którakolwiek z tych sum stanowiła górną granicę odpowiedzial-
ności Gothaer TU S.A.,

4) z chwilą wypowiedzenia zgodnie z ust. 9,

5) z chwilą ustania odpowiedzialności Gothaer TU S.A. zgodnie z §8 ust. 6 niniej-
szych OWU,

6) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, jego rodziny 
i osób pracujących w gospodarstwie rolnym wraz z upływem okresu wypowie-
dzenia w trybie określonym w §5 ust. 10 niniejszych OWU.

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

2. Osoba, na której rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia (Ubezpieczony) 
powinna być określona w umowie ubezpieczenia.

3. Na pisemne żądanie Ubezpieczonego, Gothaer TU S.A. w terminie 14 dni od daty 
otrzymania żądania udzieli mu informacji o postanowieniach umowy ubezpiecze-
nia zawartej na jego rachunek oraz postanowieniach OWU w zakresie, w jakim 
dotyczą jego praw i obowiązków.

1. Określona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności Gothaer TU S.A., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.

3. Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą uzupełniającej składki, suma ubezpie-
czenia może być za zgodą Gothaer TU S.A. przywrócona do pierwotnej wysokości 
lub podwyższona. Przywrócona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi 
górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. od dnia następnego po zapła-
ceniu uzupełniającej składki.

4. Z zachowaniem powyższych postanowień, w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej sumę ubezpieczenia zastępuje suma gwarancyjna.

1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Gothaer TU S.A.

2. Wysokość składki określa się w umowie ubezpieczenia, na podstawie taryfy skła-
dek obowiązującej w dniu zawarcia lub zmiany umowy ubezpieczenia, z uwzględ-
nieniem indywidualnej oceny ryzyka.

3. Składka może być rozłożona maksymalnie na dwie raty. Wysokość oraz terminy 
zapłaty pierwszej i drugiej raty określa się w umowie ubezpieczenia.

4. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, składka lub pierwsza jej rata jest 
płatna w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie uważa się za zapłatę składki 
lub jej raty, zapłaty kwoty niższej od określonej w umowie ubezpieczenia.

5. Jeżeli Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub 
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w termi-
nie, Gothaer TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku 

VI. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

§ 8
Zapłata, zmiana 
i zwrot składki

§ 6
Umowa 
ubezpieczenia 
na cudzy rachunek

§ 7
Suma ubezpieczenia 
(suma gwarancyjna)
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wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała nie zapła-
cona składka.

6. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie drugiej raty składki 
spowoduje ustanie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. po upływie 7 dni od daty 
otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnego wezwania do zapłaty raty składki 
i braku zapłaty w tym terminie.

7. Jeżeli zapłata dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, 
za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty na rachunek Gothaer TU S.A. 
w banku lub w urzędzie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpie-
czającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. W przeciwnym razie, 
za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Gothaer TU S.A. pełną kwotą 
wymaganej składki lub jej raty.

8. Składkę uzupełniającą, o której mowa w §7 ust. 3 niniejszych OWU, oblicza się 
proporcjonalnie za każdy dzień pozostałego okresu ubezpieczenia.

9. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę praw-
dopodobieństwa wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może żądać 
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta 
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpiecze-
nia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona umowy ubezpieczenia może 
w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

10. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za każdy dzień 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Gothaer TU S.A. dokonuje zwrotu 
składki na pisemny wniosek Ubezpieczającego.

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od sumy ubezpieczenia, ustalo-
nych limitów odpowiedzialności, stawki taryfowej oraz zniżek i zwyżek. Składkę 
za 12-miesięczny okres ubezpieczenia oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia 
przez stawkę taryfową (w procentach lub promilach), a następnie uwzględnia się 
zniżki i zwyżki składki.

2. Należną składkę zaokrągla się w górę do pełnych złotych. Składka należna z jed-
nej umowy ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 zł (składka minimalna).

3. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od:

1) zakresu ubezpieczenia,

2) wysokości sumy ubezpieczenia,

3) okresu ubezpieczenia,

4) stosowania lub niestosowania franszyzy redukcyjnej,

5) indywidualnej oceny ryzyka.

1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę Gothaer TU S.A. doręcza Ubezpieczającemu 
dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na nieko-
rzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, Gothaer TU S.A. 
obowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręcza-
niu tego dokumentu, wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. 
W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubez-

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 10
Obowiązki umowne 
Gothaer TU S.A.

§ 9
Wysokość składki
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pieczającego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie 
z warunkami oferty.

2. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Ubezpieczającego umowa dochodzi do 
skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie 
terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. 

3. Gothaer TU S.A. jest obowiązane przedstawić Ubezpieczającemu różnicę pomiędzy 
treścią umowy, a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

4. W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3, Gothaer TU S.A. nie 
może powołać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego.

5. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do umów zawieranych w drodze negocjacji.

6. Gothaer TU S.A. nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania podnieść 
zarzutu naruszenia obowiązków umowy lub OWU przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło ono po zajściu wypadku ubezpieczeniowego.

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Gothaer TU S.A. wszystkie 
znane sobie okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało w formularzu oferty 
(wniosku) albo w innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający 
zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przed-
stawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez 
Gothaer TU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne 
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający jest obowiązany zawiadamiać Gothaer 
TU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie 
po otrzymaniu o nich wiadomości.

3. Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem ust. 1 lub ust. 2 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do 
naruszenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek 
przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 lub ust. 2.

4. Ubezpieczający jest obowiązany bez wezwania poinformować Gothaer TU S.A. 
o zawarciu z innym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej tego 
samego przedmiotu w tym samym czasie i od tego samego ryzyka.

5. Gothaer TU S.A. obowiązane jest, w granicach sumy gwarancyjnej, zwrócić Ubez-
pieczającemu koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w §12 ust. 1  
pkt 2), jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone 
w ust. 1, 2, 4, oraz w §12 ust. 1 pkt 1-3) spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, 
jak i na Ubezpieczonym. Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Ubezpie-
czonego o zawarciu umowy na jego rachunek.

7. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbal-
stwa nie zastosował środków określonych w §12 ust. 1 pkt 2), Gothaer TU S.A. jest 
wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

8. Gothaer TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli Ubezpiecza-
jący lub Ubezpieczony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obo-
wiązki określone w ust. 4 oraz §12 ust. 1 pkt 1) i 3), co przyczyniło się do zwiększe-
nia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

9. Ubezpieczający jest obowiązany do pisemnego niezwłocznego poinformowania 
Gothaer TU S.A. o zmianie adresu do korespondencji.

§ 11
Obowiązki umowne 
(powinności) Ubez-
pieczającego
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10. W przypadku niewykonania obowiązku wynikającego z ust. 9 wszelkie pisemne 
zawiadomienia przesyłane przez Gothaer TU S.A. na ostatni adres wywierają 
skutki prawne od chwili, do której doszłoby do niego, gdyby nie zmienił adresu.

1. W razie zajścia wypadku mogącego powodować powstanie odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. za powstałą szkodę, ubezpieczający obowiązany jest do:

1) niezwłocznego powiadomienia Gothaer TU S.A. o wypadku, z podaniem przy-
czyny, przedmiotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej 
jej wartości,

2) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

3) zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec 
osób odpowiedzialnych za szkodę,

4) niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej, policji lub innych służb, jeżeli 
okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej 
powstania,

5) udzielenia przedstawicielom Gothaer TU S.A. wszelkich wyjaśnień, a także 
przekazania dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania i roz-
miarów szkody,

6) stosowania się do zaleceń Gothaer TU S.A.,

7) udzielenia na wniosek Gothaer TU S.A. pełnomocnictw niezbędnych do prowa-
dzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli 
poszkodowany wystąpił przeciwko Ubezpieczającemu na drogę sądową.

2. Jeżeli za powstanie szkody odpowiedzialne są osoby trzecie, Ubezpieczający jest 
obowiązany do podania Gothaer TU S.A. wszelkich znanych informacji dotyczą-
cych tych osób.

3. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu wszczęto postępowanie karne albo jeżeli 
poszkodowany wystąpił na drogę sądową, Ubezpieczający obowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym Gothaer TU S.A. chociażby zgłosił już 
Gothaer TU S.A. fakt zaistnienia szkody.

4. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Gothaer TU S.A. postanowienie 
o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody bądź odpis 
prawomocnego wyroku sądowego w terminie umożliwiającym Gothaer TU S.A.  
zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego dalszego postępowania (np. sku-
tecznego wniesienia środka odwoławczego).

5. Ubezpieczający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Gothaer TU S.A. uznać 
ani zaspokoić roszczenia poszkodowanego. Niedotrzymanie tego obowiązku 
może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub zmniejszenia jego wyso-
kości.

6. Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy, w wyniku którego powstała szkoda, jest objęty 
ochroną innego ubezpieczyciela, Ubezpieczający jest obowiązany do niezwłocz-
nego pisemnego poinformowania tego ubezpieczyciela o powstaniu szkody  
(z potwierdzeniem przyjęcia tej wiadomości) oraz do zawiadomienia Gothaer  
TU S.A. o przekazaniu takiej informacji przez dostarczenie kopii pisma.

§ 12
Obowiązki 
Ubezpieczającego  
po zajściu wypadku
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1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający, Poszkodowany lub Uprawniony 
z umowy ubezpieczenia składa w najbliższej jednostce terenowej Gothaer TU S.A.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia Gothaer TU S.A. informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 
o zgłoszeniu szkody oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia jej stanu 
faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także 
pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego, Poszkodowanego 
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do usta-
lenia odszkodowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. W przypadku powzięcia przez Gothaer TU S.A. nowych informacji, mających zwią-
zek z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokością odszkodowania, 
Gothaer TU S.A. pisemnie lub drogą elektroniczną, poinformuje Ubezpieczającego, 
Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe 
dokumenty są niezbędne do ustalenia odszkodowania.

1. Gothaer TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia 
Ubezpieczającego, Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia 
w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustale-
nia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania, zawartej z uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia 
sądowego.

2. Gothaer TU S.A. jest obowiązane spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od 
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Gothaer TU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się nie-
możliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

4. Bezsporną część świadczenia Gothaer TU S.A. jest obowiązane spełnić w terminie 
przewidzianym w ust. 2.

5. Suma pieniężna wypłacona z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od ponie-
sionej szkody.

6. Z należnego odszkodowania nie potrąca się franszyz ani udziału własnego, chyba 
że strony umówiły się inaczej.

1. Jeżeli Ubezpieczający, Poszkodowany lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia nie 
zgadza się ze stanowiskiem Gothaer TU S.A. wyrażonym przez Oddział w kwestii 
przyznania lub odmowy odszkodowania, może za jego pośrednictwem skierować 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez właściwą jednostkę organizacyjną 
Centrali Gothaer TU S.A., która zajmuje pisemne stanowisko w sprawie w terminie 
30 dni od daty otrzymania wniosku.

2. Ubezpieczającemu, Poszkodowanemu lub Uprawionemu z umowy ubezpieczenia 
przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, niezależnie od 
żądania ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Powództwo o roszczenia z umowy ubezpieczenia może być wytoczone albo według 
przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszka-
nia lub siedziby Ubezpieczającego, Poszkodowanego lub Uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

VIII. USTALENIE SZKODY I ODSZKODOWANIA

§ 13
Postępowanie 
wyjaśniające

§ 14
Wypłata 
odszkodowania

§ 15
Dochodzenie
roszczeń
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4. Gothaer TU S.A. ma obowiązek udostępnić osobom określonym w ust. 3 informa-
cje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia swej odpowiedzialności lub wyso-
kości świadczeń. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Gothaer 
TU S.A. udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii 
dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Gothaer TU S.A.  
Za sporządzenie kserokopii jest pobierana opłata, zgodnie z cennikiem obowią-
zującym w Gothaer TU S.A.

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) budynek mieszkalny lub gospodarczy wraz ze stałymi elementami wnętrz, 
zamontowanymi lub wbudowanymi w budynku w sposób trwały,

2) garaż wolnostojący lub jako część budynku mieszkalnego wraz ze stałymi ele-
mentami wnętrz, zamontowanymi lub wbudowanymi w garażu w sposób trwały,

3) budowla wraz ze stałymi elementami wnętrz, zamontowanymi lub wbudowa-
nymi w budowli w sposób trwały.

2. Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubez-
pieczenia, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

1. Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpiecze-
nia będące następstwem zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, a miano-
wicie: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, hura-
ganu, gradu, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, huku 
ponaddźwiękowego, śniegu, dymu i sadzy, zalania, trzęsienia ziemi, powodzi 
i dewastacji, które zostały zdefiniowane w §2 ust. 1 niniejszych OWU.

2. W szkodach spowodowanych dewastacją odpowiedzialność Gothaer TU S.A. jest 
ograniczona do wysokości limitu określonego w §22 OWU.

Oprócz wyłączeń przewidzianych w §4 OWU, Gothaer TU S.A. nie odpowiada również 
za szkody:

1) powstałe w związku z katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego,

2) które mogą być pokryte w ramach ubezpieczeń obowiązkowych,

3) powstałe w czasie i w związku z pracami budowlanymi, wymagającymi pozwo-
lenia na budowę w rozumieniu prawa budowlanego,

4) w mieniu użytkowanym niezgodnie z wymogami producenta lub dostawcy, o ile 
sposób użytkowania mienia miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

5) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz drganiami lub 
wibracjami spowodowanymi przez działanie człowieka,

6) powstałe w wyniku opadów atmosferycznych, jeżeli budynek mieszkalny nie był 
zadaszony lub nie miał zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych lub jeżeli 
do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub 
nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy składowe 
obiektu budowlanego,

§ 18
Zakres ochrony
ubezpieczeniowej

§ 19
Ryzyka wyłączone 
z zakresu 
ubezpieczenia

II CZĘŚĆ - SZCZEGÓŁOWA

DZIAŁ II – DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE BUDYNKU, BUDOWLI ORAZ GARAŻU WOLNOSTOJĄCEGO 
WRAZ ZE STAŁYMI ELEMENTAMI WNĘTRZ

IX. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 17
Przedmiot 
ubezpieczenia
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7) polegające na systematycznym zawilgoceniu przedmiotu ubezpieczenia wsku-
tek nieszczelności urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, technologicznych 
lub grzewczych, a także ciągłego i samoistnego przenikania wód gruntowych, 
zagrzybienia lub przemarzania ścian,

8) powstałe wskutek przesiąkania wód gruntowych i opadowych, jeśli szkody te 
nie były bezpośrednim następstwem powodzi lub deszczu nawalnego,

9) powstałe wskutek systematycznego oddziaływania dymu, sadzy lub temperatury,

10) powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, tj. pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu, 
a także w strefie wybrzeża morskiego lub strefie przepływów wezbrań powodzio-
wych, określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

11) powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu 
spowodowało równocześnie pożar, bądź szkoda jest wynikiem uderzenia pio-
runa bądź przepięcia,

12) powstałe po upływie 30 dni od zaprzestania użytkowania budynku mieszkalnego, 
budowli lub garażu wolnostojącego, chyba że Gothaer TU S.A. zostało o tym 
powiadomione na piśmie i pisemnie potwierdziło ochronę ubezpieczeniową,

13) powstałe wskutek tąpnięcia oraz osiadania gruntu,

14) polegające na pobrudzeniu, pomazaniu, zachlapaniu, pomalowaniu, itp. (np. 
„graffiti”).

W granicach sumy ubezpieczenia i limitu, o których mowa w §§21-22 OWU, Gothaer 
TU S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu, 
powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem 
wypadku objętego umową ubezpieczenia, a także za udokumentowane koszty wyni-
kłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu środków w celu ratowania przed-
miotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 
oraz za udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z zastrze-
żeniem §24 ust. 1 pkt 3) OWU.

1. Sumę ubezpieczenia dla budynku mieszkalnego ustala Ubezpieczający w jednej 
łącznej wysokości wraz z wartością garażu stanowiącego część budynku miesz-
kalnego oraz pomieszczeniami przynależnymi; w przypadku garażu stanowią-
cego część budynku mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych, określonych  
w §2 ust. 1 pkt 27, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości 
budynku mieszkalnego wraz garażem, pomieszczeniami oraz ze stałymi elemen-
tami wnętrza budynku mieszkalnego i garażu.

2. Sumę ubezpieczenia dla budynku mieszkalnego, gospodarczego, budowli lub 
garażu wolnostojącego wraz ze stałymi elementami wnętrz, ustala się na podsta-
wie jednej z wybranych kategorii wartości, a mianowicie: wartości rzeczywistej 
albo wartości odtworzeniowej (nowej).

3. Suma ubezpieczenia dla każdego z przedmiotów ubezpieczenia wymienionych 
w §17 ust. 1 OWU ustalana jest odrębnie, w systemie ubezpieczenia na sumy stałe.

W granicy sumy ubezpieczenia odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za jedną szkodę 
powstałą w przedmiocie ubezpieczenia na skutek dewastacji ogranicza się do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 2000 zł.

§ 20
Akcja ratownicza 
i koszty ratowania

§ 22
Limit odpowiedzial-
ności za dewastację

X. SUMA UBEZPIECZENIA

§ 21
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1. Wysokość szkody w budynku mieszkalnym wraz z garażem stanowiącym jego część 
oraz w pomieszczeniach przynależnych, w budynku gospodarczym, w budowli oraz 
garażu wolnostojącym wraz ze stałymi elementami wnętrz - ustala się na podsta-
wie cen z dnia ustalenia odszkodowania, przy czym wysokość szkody ustala się 
według kosztów odbudowy lub naprawy w miejscu ubezpieczenia, uwzględniając 
rodzaj mienia, jego wymiary, konstrukcję i zastosowane materiały na podstawie 
obowiązujących cen, przy czym, jeżeli przedmiot został przyjęty do ubezpieczenia 
w wartości rzeczywistej, potrąca się stopień zużycia technicznego.

2. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości mienia, które może być 
przeznaczone do dalszego użytku.

3. Ubezpieczenie mienia na sumę przewyższającą jego wartość (nadubezpieczenie) 
nie powoduje odstąpienia od powyższych zasad ustalenia wysokości szkody.

1. W granicach sumy ubezpieczenia oraz limitu odpowiedzialności, o którym mowa 
w §22 OWU, a także z zastrzeżeniem postanowień §§25-27 OWU, odszkodowanie 
obejmuje:

1) wartość uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, 
w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, w kwocie 
odpowiadającej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie z §23 OWU,

2) udokumentowane koszty zastosowania dostępnych ubezpieczającemu środków 
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów,

3) udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do 5% wartości 
szkody podlegającej odszkodowaniu.

2. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-3), dotyczą zarówno przedmiotu 
ubezpieczenia, jak i mienia nie objętego ochroną ubezpieczeniową, to są one 
pokrywane proporcjonalnie.

3. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony 
od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpie-
czeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez 
niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwój-
nego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych, w razie stwier-
dzenia w dniu zaistnienia szkody niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, 
przy ustalaniu wysokości odszkodowania stosuje się zasadę proporcji, chyba, że 
wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia albo niedoubezpieczenie 
nie przekracza 10% wartości tego mienia.

Jeżeli Ubezpieczający nie dokonał naprawy uszkodzeń, za które wcześniej otrzymał 
odszkodowanie, w razie ponownej szkody w tym samym mieniu z kwoty odszkodo-
wania potrąca się całość lub część uprzednio wypłaconego odszkodowania, odpo-
wiednio do stopnia pokrywania się tych szkód.

Jeżeli wprowadzono franszyzę redukcyjną, każde odszkodowanie ustalone zgodnie 
z §§24-26 OWU, pomniejsza się o kwotę 100 PLN.

§ 24
Ustalenie wysokości 
odszkodowania

§ 25
Niedoubezpieczenie

§ 27
Franszyza redukcyjna

§ 26
Potrącenie 
wcześniejszych 
odszkodowań

XI. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA

§ 23
Ustalanie 
wysokości szkody
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1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego  
za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego,  
w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbal-
stwa osób objętych ubezpieczeniem.

3. W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Gothaer TU S.A. odpowiada za 
straty rzeczywiste oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, 
gdyby mu szkody nie wyrządzono.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną osób pozostają-
cych z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, a także pomocy 
domowej i opiekunki do dzieci, wykonujących swe czynności na podstawie umowy 
o pracę lub innej pisemnej umowy cywilnoprawnej.

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce 
w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6. Przyjmuje się, iż wszystkie szkody wynikające z tego samego zdarzenia powstały 
w momencie wystąpienia pierwszej szkody i traktuje się jako jedną szkodę.

7. Poza wypłatą należnego odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej ustalo-
nej w umowie, Gothaer TU S.A. pokrywa także:

1) koszty działań prewencyjnych i ratowniczych, jeżeli środki te były celowe, cho-
ciażby okazały się bezskuteczne,

2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Gothaer TU S.A. 
dla ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,

3) niezbędne koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym za zgodą Gothaer TU S.A.

1. Oprócz wyłączeń przewidzianych w §4 OWU, Gothaer TU S.A. nie odpowiada rów-
nież za szkody:

1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego, osoby pozostające z Ubezpie-
czającym we wspólnym gospodarstwie domowym, pomoc domową lub opie-
kunkę do dzieci podczas wykonywania powierzonych im czynności w gospodar-
stwie domowym,

2) wyrządzone przez Ubezpieczającego lub osoby pozostające z nim we wspól-
nym gospodarstwie domowym, jak też pomoc domową lub opiekunkę do dzieci 
– pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych 
środków odurzających,

3) wyrządzone osobom zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym 
z Ubezpieczającym, pomocy domowej lub opiekunce do dzieci,

4) wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej,

5) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych 
lub administracyjnych, kar umownych, zadatków lub odszkodowań w szcze-
gólności z tytułu podatków publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych lub 
z tytułu odstąpienia od umowy,

6) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych, papie-
rów wartościowych, dokumentów, nośników danych, biżuterii, metali szlachetnych 
i półszlachetnych oraz wyrobów z tych metali i pereł, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki,

§ 29
Ryzyka wyłączone  
z zakresu 
ubezpieczenia

DZIAŁ III – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

XII. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 28
Przedmiot 
ubezpieczenia
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7) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, a także nieprawnym wyko-
rzystaniu bankowych kart płatniczych i kredytowych wskutek kradzieży lub zgu-
bienia,

8) wyrządzone przez psa, który zgodnie z wolą osób, o których mowa w §28 ust. 4 
OWU, przebywał poza budynkiem lub mieszkaniem bez kagańca i bez smyczy,

9) związane z posiadaniem zwierząt egzotycznych, jak też zwierząt utrzymywa-
nych w celach handlowych lub hodowlanych,

10) objęte ubezpieczeniem obowiązkowym,

11) powstałe wskutek naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektu-
alnej,

12) w rzeczach ruchomych, w tym również w pojazdach mechanicznych, z których 
ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia 
lub innej umowy,

13) wyrządzone w związku z wyczynowym uprawianiem sportów, a także amator-
skim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, o jakich mowa §2 ust. 2 pkt. 
6-7) niniejszych OWU,

14) powstałe w związku z korzystaniem ze sprzętu wodnego innego, niż określony 
w §2 ust. 2 pkt 1) ppkt b) OWU,

15) wynikłe z posiadania lub użytkowania broni palnej oraz uczestnictwa w polo-
waniach,

16) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych i wirusa HIV, a w odniesieniu do 
pozostających pod opieką ubezpieczającego zwierząt domowych - także cho-
rób zakaźnych - odzwierzęcych,

17) wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazu, pary, wód odpływo-
wych, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów, hałasu oraz tworzenie się grzyba,

18) związane z prowadzeniem prac budowlanych.

2. W przypadku, gdy Ubezpieczający jest właścicielem budynku mieszkalnego, 
budowli lub garażu wolnostojącego, to Gothaer TU S.A. nie odpowiada ponadto 
za szkody:

1) na osobie lub w mieniu użytkującego budynek mieszkalny, gospodarczy, 
budowlę lub garaż wolnostojący na podstawie umowy najmu, dzierżawy, uży-
czenia lub innej umowy cywilnoprawnej,

2) w takim zakresie, w jakim za szkodę odpowiada użytkujący budynek miesz-
kalny, gospodarczy, budowlę lub garaż wolnostojący na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy cywilnoprawnej.

3. W przypadku, gdy Ubezpieczającym jest osoba użytkująca budynek mieszkalny, 
budowlę lub garaż wolnostojący na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użycze-
nia lub innej umowy cywilnoprawnej, Gothaer TU S.A. nie odpowiada za szkody:

1) na osobie lub w mieniu właściciela budynku mieszkalnego, budowli lub garażu 
wolnostojącego,

2) w takim zakresie, w jakim za szkodę odpowiedzialny jest właściciel budynku 
mieszkalnego, budowli lub garażu wolnostojącego.
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Na wniosek Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwaran-
cyjną, stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. za wszystkie 
szkody objęte zakresem ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 200 000 PLN.

1. Gothaer TU S.A. ustala wysokość należnego odszkodowania według zasad odpo-
wiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, z uwzględnieniem postanowień niniej-
szych OWU oraz postanowień dodatkowych lub odmiennych, wprowadzonych do 
umowy ubezpieczenia.

2. Jeżeli wprowadzono franszyzę redukcyjną, odszkodowanie za szkodę w mieniu 
jest pomniejszane o kwotę 100 PLN.

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków mających 
miejsce w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego, w tym wykonywaniem prac polowych lub domowych.

2. Ochroną ubezpieczeniową w ramach Działu IV mogą być objęte osoby zgłoszone 
do ubezpieczenia, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 
65 lat, zamieszkałe na stałe w miejscu ubezpieczenia lub pracujące na terenie 
gospodarstwa rolnego.

1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia, Gothaer TU S.A. udziela ochrony ubez-
pieczeniowej całodobowo.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, powodujących 
trwały uszczerbek na zdrowiu określony na podstawie „tabeli świadczeń” 
zawartej w §37 ust. 2 niniejszych OWU,

2) świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 
50% sumy ubezpieczenia,

3) dzienne świadczenie szpitalne.

1. Oprócz wyłączeń przewidzianych w §4 OWU, Gothaer TU S.A., ochroną ubezpie-
czeniową nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych:

1) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, samo-
bójstwa lub samookaleczenia,

2) wskutek prowadzenia przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową pojazdu 
mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień do prowadze-
nia tego pojazdu,

3) wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami, środkami pirotech-
nicznymi i innymi podobnie działającymi środkami,

4) w związku z wyczynowym uprawianiem sportu lub sportu wysokiego ryzyka.

2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

§ 33
Zakres 
ubezpieczenia

§ 34
Ryzyka wyłączone 
z zakresu ubezpie-
czenia

XIII. SUMA GWARANCYJNA

§ 30

XIV. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA

§ 31

DZIAŁ IV – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROLNIKA, JEGO RODZINY I OSÓB 
PRACUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

XV. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 32
Przedmiot 
ubezpieczenia
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1) wszelkich chorób lub stanów chorobowych, także tych, które powstały w spo-
sób nagły,

2) uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez 
względu na to, przez kogo były wykonywane, 

3) nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek pozostawania osoby objętej 
ubezpieczeniem w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, 
leków psychotropowych albo innych środków odurzających.

3. W odniesieniu do dziennego świadczenia szpitalnego ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje pobytu we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowisko-
wych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach.

1. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków określana jest w umo-
wie ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego w wysokości: 5 000 zł albo 10 
000 zł albo 15 000 zł.

2. Suma ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego wynosi 900 zł.

3. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. 
w stosunku do każdej osoby objętej ubezpieczeniem.

4. W stosunku do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem stosuje się jednakową 
wysokość sumy ubezpieczenia.

1. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku osoba objęta ochroną ubezpiecze-
niową jest zobowiązana:

1) dążyć do złagodzenia skutków nieszczęśliwego wypadku, a w szczególności 
niezwłocznie poddać się opiece lekarskiej i wskazanemu leczeniu,

2) w terminie 7 dni po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku powiadomić Gothaer 
TU S.A. o powstaniu szkody, chyba że wskutek wypadku nie można było tego 
uczynić – w takiej sytuacji powinna to uczynić w terminie 14 dni od ustąpienia 
przyczyny niezgłoszenia szkody,

3) uzyskać dokumentację lekarską oraz dostarczyć dokumenty niezbędne do 
ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczeń,

4) umożliwić Gothaer TU S.A. zasięgnięcie informacji u lekarzy, którzy sprawowali 
lub nadal sprawują opiekę lekarską nad osobą objętą ochroną ubezpiecze-
niową, zwalniając ich z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej poprzez 
własnoręczne podpisanie oświadczenia przy zgłaszaniu szkody.

2. W przypadku śmierci osoby objętej ochroną ubezpieczeniową obowiązki okre-
ślone w ust. 1 pkt 2)-3) obciążają uprawnionego, który ponadto zobowiązany jest 
dostarczyć urzędowy odpis aktu zgonu.

3. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków 
wymienionych w ust. 1, Gothaer TU S.A. odmawia przyznania świadczenia jeżeli 
uniemożliwiało to ustalenie przyczyny, okoliczności, przebiegu lub rozmiaru 
szkody.

XVI. SUMA UBEZPIECZENIA

§ 35

XVII. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO PO ZAJŚCIU WYPADKU

§ 36
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1. Jeżeli osoba objęta ochroną ubezpieczeniową doznała 100% trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, Gothaer TU S.A. wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpiecze-
nia następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Gothaer TU S.A. wypłaca zgodnie 
z poniższą tabelą świadczeń:

Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu Procent (%) trwałego 
uszczerbku na zdrowiu

Całkowita utrata 
wzroku

W obu oczach 100

W jednym oku wraz z utratą oka 40

W jednym oku bez utraty oka 35

Całkowita utrata 
słuchu

W obu uszach 60

W jednym uchu 15

Całkowita utrata małżowiny 15

Całkowita utrata mowy 100

Całkowita utrata 
kończyny górnej

Prawa Lewa

W barku 65 65

W obrębie ramienia 50 40

W obrębie przedramienia 40 30

W nadgarstku 40 30

Całkowita utrata

Kciuka 20 15

Palca wskazującego 15 10

Innego palca 5 5

Całkowita utrata 
kończyny dolnej

W stawie biodrowym 70

Na wysokości uda 60

Na poziomie stawu kolanowego 50

W obrębie podudzia 40

Utrata stopy 40

Utrata obu stóp 70

Całkowita utrata
Dużego palca stopy 5

Innego palca stopy 2

XVIII. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA / ŚWIADCZENIA

§ 37
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Unieruchomienie gipsowe lub stabilizacyjne

Kończyna górna

Prawa Lewa

Bark (staw ramieniowo – łopatkowy, obojczyk) 5 3

Ramię 5 3

Staw łokciowy 4 2

Przedramię (kość promieniowa i łokciowa) 4 2

Nadgarstek 4 3

Kość śródręcza i kciuk 4 3

Palec wskazujący i II kość śródręcza 3 2

Palec III – IV i odpowiednie kości śródręcza 2 1

Kończyna dolna

Staw biodrowy 7

Udo 6

Kolano 5

Podudzie (kość piszczelowa i strzałkowa) 5

Staw skokowy 3

Stawy stopy i palce stóp 2

Kręgosłup

Szyjny 5

Piersiowy 7

Lędźwiowo - krzyżowy 7

3. Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest 
w wysokości 50% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest w wysokości 10 zł za każdy dzień 
pobytu w szpitalu, łącznie nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia dziennego 
świadczenia szpitalnego.

1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nie-
szczęśliwego wypadku przysługuje po przedstawieniu dokumentów medycznych 
potwierdzających uszczerbek na zdrowiu określony w tabeli świadczeń zawartej 
w §37 ust. 2 niniejszych OWU.

2. Rodzaj i wysokość świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przy-
czynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią lub trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu.

3. Przy ustalaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie uwzględnia się wpływu oraz 
konsekwencji nieszczęśliwego wypadku na wykonywanie zawodu.

4. W przypadku kumulowania się stopnia uszczerbku na zdrowiu, jego maksymalna 
wysokość nie może przekroczyć 100% uszczerbku na zdrowiu.

5. Stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakoń-

§ 38
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czeniu leczenia łącznie z leczeniem rehabilitacyjnym, nie później jednak niż w 24 
miesiącu od dnia wypadku.

6. Przy ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie zalicza się do następstw nie-
szczęśliwego wypadku wcześniejszej utraty bądź uszkodzenia organu, narządu 
lub układu, których funkcje były upośledzone przed wypadkiem. Stopień trwałego 
uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy pomiędzy stopniem wła-
ściwym określonym w tabeli świadczeń dla danego organu po wypadku a stop-
niem trwałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem.

7. Jeżeli osoba objęta ochroną ubezpieczeniową otrzymała świadczenie z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, 
a następnie zmarła na skutek tego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca 
się wówczas, jeżeli jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, przy czym potrąca się uprzednio wypłacone świadczenie.

8. Jeżeli osoba objęta ochroną ubezpieczeniową zmarła przed ustaleniem stopnia 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie był następstwem wypadku, świad-
czenie za wypadek ustala się według przypuszczalnego, określonego przez leka-
rzy orzeczników Gothaer TU S.A. stopnia uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie 
w takim przypadku otrzymuje osoba Uprawniona.

9. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo, a Ubezpieczający wyraża na to zgodę, że 
dokumenty dostarczone do Gothaer TU S.A. będą weryfikowane przez Gothaer TU S.A. 
oraz Gothaer TU S.A. zasięgać będzie opinii lekarzy orzeczników Gothaer TU S.A.

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być stanowiące własność ubezpieczonego 
następujące przedmioty będące dobytkiem rolniczym:

1) ruchomości domowe i narzędzia, zdefiniowane w §2 ust. 1 pkt 23) i 31) niniejszych 
OWU, znajdujące się w budynku mieszkalnym lub w garażu wolnostojącym,

2) ziemiopłody zdefiniowane w §2 ust. 1 pkt 52) niniejszych OWU, składowane 
w obrębie siedliska oraz na całym terenie gospodarstwa rolnego, w stodołach 
polnych i brogach,

3) materiały i zapasy zdefiniowane w §2 ust. 1 pkt 19) niniejszych OWU, składowane 
w obrębie siedliska,

4) inwentarz żywy zdefiniowany w §2 ust. 1 pkt 14) niniejszych OWU, przebywający 
w obrębie siedliska,

5) zwierzęta domowe zdefiniowane w §2 ust. 1 pkt 54) niniejszych OWU, znajdujące 
się w obrębie siedliska.

2. Przedmioty ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubez-
pieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.

1. W zakresie podstawowym Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność ubezpiecze-
niową za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następ-
stwem zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, tj.: pożaru, uderzenia 
pioruna, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, gradu, zapadania 
się i osuwania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, 
śniegu, dymu i sadzy, zalania, trzęsienia ziemi oraz powodzi, zdefiniowanych 
w §2 niniejszych OWU.

DZIAŁ V – UBEZPIECZENIE DOBYTKU ROLNICZEGO

XIX. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 39
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ubezpieczenia

§ 40
Zakres
ubezpieczenia
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2. Na wniosek Ubezpieczającego i po zapłaceniu dodatkowej składki Gothaer TU S.A. 
może rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w ruchomościach 
domowych i narzędziach, będące bezpośrednim następstwem, następujących 
zdarzeń: kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu ubezpieczenia i poza miej-
scem ubezpieczenia oraz dewastacja, zdefiniowanych w §2 ust. 1 pkt 5), 16), 30) 
niniejszych OWU.

1. Przedmiot ubezpieczenia powinien znajdować się w budynku mieszkalnym, 
pomieszczeniach przynależnych, garażu stanowiącym część budynku mieszkal-
nego lub garażu wolnostojącym należycie zabezpieczonym. Ściany, sufity, pod-
łogi i dachy nie mogą posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy 
byłby dostęp do wnętrza budynku mieszkalnego bez włamania.

2. Wszystkie drzwi prowadzące do budynku mieszkalnego, w którym znajduje się przed-
miot ubezpieczenia, powinny posiadać konstrukcję drzwi zewnętrznych oraz być 
wykonane z materiałów odpornych na włamanie i spełniać następujące wymogi:

1) zabezpieczenie drzwi zewnętrznych, sposób osadzenia futryny, okuć i zamków 
winny być odpowiednie dla drzwi zewnętrznych i stanowić przeszkodę, której 
sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami 
będą pozostawione ślady włamania i wyważenia; w przypadku drzwi antywła-
maniowych posiadających stosowny atest potwierdzający podwyższoną odpor-
ność na włamanie, wydany zgodnie z obowiązującymi normami przez upraw-
nioną instytucję (dotyczy to również zamków i wkładek do zamków w tych 
drzwiach), uważa się, iż są one wystarczającym zabezpieczeniem, niezależnie 
od postanowień pkt 2)-5),

2) drzwi zewnętrzne winny być zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastaw-
kowe (wielozapadkowe), jednak:
a) dopuszcza się zabezpieczenie budynku mieszkalnego drzwiami wyposażo-

nymi w jeden zamek posiadający stosowny atest potwierdzający podwyż-
szoną odporność na włamanie, wydany zgodnie z obowiązującymi normami 
przez uprawnioną instytucję, o ile suma ubezpieczenia ruchomości domo-
wych nie przekroczy 30 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 6),

b) w razie, gdy budynek mieszkalny posiada sień, dopuszcza się zabezpiecze-
nie budynku mieszkalnego dwiema parami drzwi (z których pierwsze prowa-
dzą do sieni a drugie z sieni do wnętrza budynku mieszkalnego), przy czym 
każde są wyposażone w jeden zamek wielozastawkowy (wielozapadkowy),

3) w przypadku, gdy suma ubezpieczenia ruchomości domowych przekroczy  
30 000 zł, drzwi zewnętrzne winny być zamykane na co najmniej dwa zamki, 
w tym jeden posiadający stosowny atest potwierdzający podwyższoną odpor-
ność na włamanie, wydany zgodnie z obowiązującymi normami przez upraw-
nioną instytucję, z zastrzeżeniem pkt 6),

4) drzwi oszklone zewnętrzne nie mogą być zaopatrzone w zamki lub zasuwy, 
które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie,

5) drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne powinny posiadać wewnętrzne rygle (górny 
i dolny) unieruchamiające jedno ze skrzydeł,

6) niezależnie od sumy ubezpieczenia ruchomości domowych za wystarczające 
zabezpieczenie uznaje się mechaniczno-elektryczny (elektroniczny) system 
zamykania drzwi garażowych, jak również jeden zamek wielozastawkowy (wie-
lozapadkowy).

3. Wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń przynależnych, budowli, garażu 
stanowiącego część budynku mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego, w któ-

§ 41
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rych znajduje się przedmiot ubezpieczenia, powinny posiadać konstrukcję drzwi 
zewnętrznych oraz być wykonane z materiałów odpornych na włamanie i z zastrze-
żeniem ust. 6, spełniać następujące wymogi:

1) zabezpieczenia drzwi zewnętrznych, sposób osadzenia futryny, okuć i zamków 
winny być odpowiednie dla drzwi zewnętrznych i stanowić przeszkodę, której 
sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami 
będą pozostawione ślady włamania i wyważenia,

2) drzwi zewnętrzne winny być zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastaw-
kowy (wielozapadkowy) lub jedną kłódkę wielozastawkową (wielozapadkową) 
i spełniać wymogi określone w ust. 2 pkt 4)-5); za wystarczające zabezpieczenie 
uznaje się również system zamykania drzwi, o którym mowa w ust. 2 pkt 6).

4. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku mieszkalnym, 
pomieszczeniach przynależnych, budowli, garażu stanowiącym część budynku 
mieszkalnego oraz garażu wolnostojącym, w którym znajduje się przedmiot ubez-
pieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone 
i zamknięte w sposób stanowiący przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe 
bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodem będą pozostawione ślady włama-
nia i wyważenia.

5. Jeżeli sztaby, skoble oraz inne okucia zewnętrznych zabezpieczeń otworów 
drzwiowych i okiennych nie są wmurowane w ściany, winny być przytwierdzone od 
wewnątrz do muru budynku mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, budowli, 
garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego – 
w taki sposób, aby nie można ich było zdemontować od zewnątrz.

6. Jeżeli w budynku mieszkalnym, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, 
znajduje się przejście do pomieszczeń przynależnych lub garażu stanowiącego 
część budynku mieszkalnego, to drzwi zewnętrzne w pomieszczeniach przyna-
leżnych oraz w garażu stanowiącym część budynku mieszkalnego, powinny być 
zabezpieczone zgodnie z ust. 3.

7. Jeżeli pomieszczenia w budynku mieszkalnym, w którym znajduje się przedmiot 
ubezpieczenia, są połączone z innym budynkiem mieszkalnym lub pomieszcze-
niem, użytkowanym przez osobę trzecią, drzwiami, oknem lub innymi otworami, 
to otwory te powinny być zabezpieczone w sposób określony w ust. 2, 3, 5 i 6, lub 
zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły.

8. Klucze zapasowe i oryginalne do budynku mieszkalnego, pomieszczeń przyna-
leżnych, budowli, garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego oraz garażu 
wolnostojącego powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kra-
dzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W razie zagu-
bienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych), Ubezpieczający obowią-
zany jest natychmiast wymienić zamki (kłódki) na własny koszt.

1. Uwzględniając wyłączenia odpowiedzialności określone w §4 niniejszych OWU, 
Gothaer TU S.A. ponadto nie odpowiada za szkody spowodowane powodzią lub 
zalaniem w przedmiotach ubezpieczenia znajdujących się w pomieszczeniach 
przynależnych, garażu stanowiącym część budynku mieszkalnego, budowli lub 
garażu wolnostojącym, przechowywanych niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą 
się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło z góry, a nie wsku-
tek podniesienia się poziomu cieczy w tych pomieszczeniach.

2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) anteny zamontowane na zewnątrz pomieszczeń,

§ 42
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2) pojazdy samochodowe, statki powietrzne (w tym lotnie i motolotnie) i jednostki 
pływające, a także ich wyposażenie, części zamienne i zapasowe,

3) wartości pieniężne, biżuteria, kosztowności, dzieła sztuki, zbiory kolekcjoner-
skie, wyroby z metali szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł, sprzęt elek-
troniczny, fotograficzny i audiowizualny, futra i odzież skórzana (w tym buty), 
znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, garażu stanowiącym część 
budynku mieszkalnego, budowli lub w garażu wolnostojącym,

4) akcje, obligacje, papiery wartościowe, karty kredytowe lub płatnicze, dzieła 
sztuki, zbiory kolekcjonerskie,

5) akta, dokumenty, rękopisy, dane na nośnikach wszelkiego rodzaju i nośniki 
danych, prototypy i wszelkie modele oraz programy komputerowe,

6) złoto, srebro i platyna w złomie i w sztabach,

7) broń wszelkiego rodzaju oraz trofea myśliwskie,

8) wszelkie paliwa napędowe,

9) mienie znajdujące się na balkonach, tarasach lub loggiach,

10) namioty i znajdujące się w nich mienie,

11) szklarnie, tunele foliowe, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie,

12) drzewa, krzewy, uprawy na pniu, na polach i w ogrodzie,

13) zwierzęta futerkowe i laboratoryjne oraz ryby,

14) pszczoły i ule oraz inne mienie związane z produkcją miodu,

15) maszyny i sprzęt rolniczy, które można objąć ochroną w ramach ubezpiecze-
nia Agro – casco zgodnie z niniejszymi OWU, nie będące narzędziami podręcz-
nymi.

W granicach sumy ubezpieczenia i limitu, o których mowa w §§44-45 niniejszych 
OWU, Gothaer TU S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczo-
nym mieniu, powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystą-
pieniem wypadku objętego umową ubezpieczenia, a także za udokumentowane 
koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu środków w celu rato-
wania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów oraz za udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
z zastrzeżeniem §47 ust. 1 pkt 3) niniejszych OWU.

1. Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia ustala 
ubezpieczający, w systemie na pierwsze ryzyko.

2. Sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych i narzędzi ustala się w wartości 
rzeczywistej, zdefiniowanej w §2 ust. 1 pkt 47) niniejszych OWU, z zastrzeżeniem 
§46 ust. 2 i 3 niniejszych OWU, dla obu tych grup osobno.

3. Sumę ubezpieczenia dla zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w §40 ust. 2 
niniejszych OWU ustala Ubezpieczający odrębnie.

4. Sumę ubezpieczenia dla ziemiopłodów ustala się wg cen skupu na dzień zawarcia 
umowy ubezpieczenia.

5. Sumę ubezpieczenia dla materiałów i zapasów ustala się w wartości zakupu.

§ 43
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6. Sumę ubezpieczenia dla inwentarza żywego ustala się:

1) dla zwierząt zarodowych: jako udokumentowaną indywidualną wartość rynkową,

2) dla zwierząt hodowlanych oraz przychówku: jako średnią wartość rynkową,

3) dla zwierząt przeznaczonych na opas lub do tuczu: w wartości odpowiadającej 
średniej wadze i średniej cenie jednostkowej żywca,

7. Sumę ubezpieczenia dla zwierząt domowych ustala się ryczałtowo w wysokości 
150 zł na zwierzę.

1. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za jedną szkodę ogranicza się do limitu odpo-
wiedzialności w wysokości:

1) 3 000 zł – za szkodę w ruchomościach domowych i narzędziach spowodowaną 
dewastacją,

2) 300 zł – za szkodę w ruchomościach domowych i narzędziach spowodowaną 
rabunkiem poza miejscem ubezpieczenia.

2. W granicach sumy ubezpieczenia odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za jedną 
szkodę w ruchomościach domowych i narzędziach jest ograniczona do:

1) 50% sumy ubezpieczenia za instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny oraz 
sportowy, wózki dziecięce i wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny,

2) 70% sumy ubezpieczenia za zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domo-
wego, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz pozostały sprzęt 
elektroniczny,

3) 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 2 000 zł, za wartości pieniężne, 
biżuterię, kosztowności oraz wyroby z metali szlachetnych, półszlachetnych i pereł,

4) 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 2 000 zł, za ruchomości 
domowe znajdujące się w garażu stanowiącym część budynku mieszkalnego 
oraz pomieszczeniach przynależnych, z zastrzeżeniem ust. 5,

5) 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 2 000 zł, za ruchomości 
domowe znajdujące się w garażu wolnostojącym.

3. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i narzędzi jest 
niższa od wysokości limitów określonych w ust. 1, to górną granicą odpowiedzial-
ności Gothaer TU S.A. za jedną szkodę jest suma ubezpieczenia.

4. Jeżeli do szkody mają zastosowanie dwa limity odpowiedzialności, o których 
mowa w ust. 1 i 2, to zastosowanie ma niższy z tych limitów.

5. Jeżeli w budynku mieszkalnym znajduje się przejście do pomieszczeń przynależnych 
lub do garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego, to do ustalenia odpowie-
dzialności Gothaer TU S.A. nie stosuje się limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4).

1. Wysokość szkody w ruchomościach domowych i narzędziach znajdujących się 
w budynku mieszkalnym, budowli lub garażu wolnostojącym ustala się na pod-
stawie cen zakupu lub naprawy z dnia ustalenia odszkodowania, po potrąceniu 
stopnia zużycia (wartość rzeczywista), z zastrzeżeniem ust. 2-6.

2. Wartość rzeczywistą w sprzęcie audiowizualnym oraz zmechanizowanym sprzę-
cie gospodarstwa domowego, sprzęcie komputerowym oraz pozostałym sprzęcie 
elektronicznym ustala się na podstawie średnich cen rynkowych, tj. cen obowią-
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zujących na rynku wtórnym, najbardziej zbliżonym do miejsca powstania szkody 
(komisy lub inne podmioty specjalizujące się w obrocie sprzętem używanym).

3. Wysokość szkody w wartościach pieniężnych ustala się według wartości nominal-
nej. W przypadku waluty obcej wysokość szkody oblicza się w złotych na podstawie 
średniego kursu walut NBP obowiązującego w dnu ustalenia odszkodowania.

4. Wysokość szkody w biżuterii, kosztownościach oraz wyrobach z metali szlachet-
nych, półszlachetnych i pereł ustala się na podstawie cen zakupu lub naprawy.

5. W przypadku braku dokumentów potwierdzających zakup przedmiotów ubezpie-
czenia (faktura, paragon, karta gwarancyjna), do obliczenia wysokości szkody wg 
zasad, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, przyjmuje się cenę zakupu tego rodzaju 
mienia o najbardziej zbliżonych cechach, jednak o najniższych parametrach.

6. Wysokość szkody ustala się według średnich cen obowiązujących na terenie miejsca 
szkody.

7. Wysokość szkody w ziemiopłodach ustala według cen skupu z dnia ustalenia 
odszkodowania, stosowanych na danym terenie.

8. Wysokość szkody w materiałach i zapasach ustala według średnich cen rynko-
wych z dnia ustalenia odszkodowania, stosowanych na danym terenie.

9. Wysokość szkody w inwentarzu żywym ustala się:

1) dla zwierząt zarodowych: według udokumentowanej indywidualnej wartości 
rynkowej na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania,

2) dla zwierząt hodowlanych oraz przychówku: według średniej wartości rynkowej 
na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania,

3) dla zwierząt przeznaczonych na opas lub do tuczu: według średniej wagi i średniej 
ceny jednostkowej żywca na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania.

10. Wysokość szkody w zwierzętach domowych ustala się ryczałtowo w wysokości 
150 zł na zwierzę.

11. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości mienia, które może być 
przeznaczone do dalszego użytku.

12. Wysokość szkody ustala się w oparciu o roszczenia wniesione przez ubezpiecza-
jącego.

1. W granicach sumy ubezpieczenia oraz limitów odpowiedzialności, o których 
mowa w §45 niniejszych OWU, a także z zastrzeżeniem postanowień §§48-49 
niniejszych OWU, odszkodowanie obejmuje:

1) uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, w związku 
z wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, w kwocie odpowiada-
jącej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie z §46 niniejszych OWU,

2) udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu 
zmniejszenia szkody w przedmiocie ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bez-
pośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, jeżeli środki 
te były właściwe do okoliczności szkody, chociażby okazały się bezskuteczne,

3) udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do 5% warto-
ści szkody podlegającej odszkodowaniu.

2. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-3), dotyczą zarówno przedmiotu 
ubezpieczenia, jak i mienia nie ubezpieczonego, koszty te pokrywane są propor-
cjonalnie do ich wartości.
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3. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony 
od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpie-
czeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez 
niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwój-
nego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Jeżeli Ubezpieczający nie dokonał naprawy uszkodzeń, za które wcześniej otrzymał 
odszkodowanie, w razie ponownej szkody w tym samym mieniu, z kwoty odszkodo-
wania potrąca się całość lub część uprzednio wypłaconego odszkodowania, odpo-
wiednio do stopnia pokrywania się tych szkód.

Jeżeli wprowadzono franszyzę redukcyjną, każde odszkodowanie ustalone zgodnie 
z §§47-48 OWU, pomniejsza się o kwotę 100 PLN.

1. Przedmiotem ubezpieczenia są stanowiące własność ubezpieczającego i użytko-
wane zgodnie z zasadami określonymi w ich instrukcjach obsługi:

1) kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe,

2) ciągniki i ładowarki używane w rolnictwie,

3) agregaty uprawowe, sadzarki, glebogryzarki ciągnikowe,

4) brony i pługi, kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze,

5) prasy, młockarnie,

6) rolnicze przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy,

7) środki transportowe bez własnego napędu, jak przyczepy i naczepy,

8) inne, nie wymienione wyżej maszyny rolnicze pod warunkiem, że są one gotowe 
do eksploatacji - co oznacza, że ich normalne działanie rozpoczęło się lub może 
się w razie potrzeby rozpocząć.

2. Przedmioty ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową:

1) w miejscu ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia – podczas 
postoju i składowania oraz

2) w miejscu pracy, gdzie są wykorzystywane do prac rolnych - podczas pracy oraz 
podczas czynności wymienionych w pkt. 1).

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

1) maszyn wykonanych lub przerobionych we własnym zakresie,

2) maszyn rolniczych, które mają więcej niż 30 lat w dniu zawarcia umowy ubezpie-
czenia, chyba że umowa jest kontynuacją poprzedniej, bezszkodowej umowy,

3) pojazdów typu „quad”.

1. W zakresie podstawowym Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność ubezpiecze-
niową za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następ-
stwem zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia, a mianowicie: pożaru, 
uderzenia pioruna, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, gradu, 
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zapadania się i osuwania się ziemi, lawiny, śniegu, zalania, trzęsienia ziemi, 
powodzi oraz wypadku, zdefiniowanych w §2 niniejszych OWU.

2. Na wniosek ubezpieczającego i po zapłaceniu dodatkowej składki Gothaer TU S.A. 
może rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w przedmio-
cie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń: 
kradzież, rabunek w miejscu ubezpieczenia i poza miejscem ubezpieczenia oraz 
dewastacja, zdefiniowanych w §2 niniejszych OWU.

3. Kradzież jest objęta ubezpieczeniem pod warunkiem, że:

1) w odniesieniu do kradzieży z pomieszczenia: była wynikiem włamania do 
pomieszczenia zamkniętego co najmniej na kłódkę lub jeden zamek bądź

2) w odniesieniu do kradzieży spoza pomieszczenia: była wynikiem włamania, 
przy czym:
a) dla maszyn posiadających zamykaną kabinę — nastąpiła w wyniku włama-

nia do maszyny należycie zabezpieczonej, co oznacza, że kabina maszyny 
była zamknięta na fabryczny zamek; w takim przypadku o uznaniu odpo-
wiedzialności Gothaer TU S.A. będzie decydować dostarczenie w momencie 
zgłoszenia szkody wszystkich kompletów kluczyków zgłoszonych na etapie 
zawierania umowy ubezpieczenia,

b) dla maszyn nie posiadających zamykanej kabiny — nastąpiła w wyniku włama-
nia na teren siedliska lub do miejsca przechowywania, przy czym w obu przy-
padkach po sforsowaniu ogrodzenia w postaci parkanu, siatki z drutu lub płotu

bądź
c) była wynikiem rabunku z miejsca przechowywania.

4. W szkodach w przedmiocie ubezpieczenia spowodowanych dewastacją odpo-
wiedzialność Gothaer TU S.A. ograniczona jest do wysokości limitu określonego 
w §55 ust. 1 niniejszych OWU.

1. Uwzględniając wyłączenia odpowiedzialności określone w §4 niniejszych OWU, 
Gothaer TU S.A. ponadto nie odpowiada za szkody:

1) powstałe w maszynach i sprzęcie:
a) w trakcie ich montażu, demontażu oraz rozruchu próbnego i testów (o ile ist-

nieje konieczność montażu, demontażu oraz przeprowadzenia rozruchu prób-
nego i testów przed uruchomieniem), a także podczas napraw i konserwacji,

b) w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
c) podczas ich obsługi przez operatorów nie posiadających stosownych waż-

nych uprawnień do obsługi tych maszyn,
d) gdy operator znajdował się w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastęp-
czych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

e) powstałe wskutek użytkowania maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem,

2) powstałe w wyniku wybuchu w silniku spalinowym, związanego z naturalną 
funkcją silnika,

3) spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia lub w chwili jej zawarcia, o których ubezpieczający lub osoby, 
za które ponosi on odpowiedzialność, wiedziały lub o których przy zachowaniu 
należytej staranności mogły się dowiedzieć,

4) powstałe podczas transportu maszyny rolniczej, z wyjątkiem:
a) maszyn rolniczych zawieszanych na ciągnikach lub ciągniętych przez ciągniki,
b) pojedynczych podzespołów i elementów maszyn stanowiących ich część 

§ 52
Przedmioty i ryzyka 
wyłączone z zakresu 
ubezpieczenia



34

składową, które zgodnie z przepisami prawa powinny być transportowane 
na przyczepach lub naczepach przystosowanych do tego,

5) w pojazdach podlegających obowiązkowi rejestracji a nie zarejestrowanych, lub 
nie posiadających ważnego badania technicznego w dniu zaistnienia szkody,

6) za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są 
osoby trzecie: dostawcy, producenci, sprzedawcy, serwisanci, spedytorzy, 
przewoźnicy, lub inni usługodawcy bądź podwykonawcy,

7) będące efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpie-
czenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez 
korozję, kawitację, oksydację lub powolne i systematyczne oddziaływanie 
warunków atmosferycznych,

8) powstałe w maszynach przeznaczonych na złom,

9) powstałe w maszynach oddanych do sprzedaży komisowej, za które odpowiada 
komis,

10) powstałe wskutek nie wyjaśnionego zaginięcia lub kradzieży, nie będących 
efektem kradzieży z włamaniem lub rabunku,

11) o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowa-
nie powierzchni, graffiti) nie ograniczające w żaden sposób funkcjonalności,

12) za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym lub geologicznym,

13) powstałe w wyniku nieuczciwości osób, za które Ubezpieczający ponosi odpo-
wiedzialność, a także w wyniku usiłowania lub dokonania oszustwa lub wyłu-
dzenia, polegających w szczególności na:
a) posługiwaniu się sfałszowanymi dowodami zakupu,
b) braku możliwości udokumentowania pochodzenia i nabycia maszyny, tj. faktur 

zakupu lub umowy kupna - sprzedaży potwierdzonej przez Urząd Skarbowy,
c) braku zgłoszenia celnego o ile był taki obowiązek a nie został spełniony lub 

został spełniony wg nieprawdziwych danych,
d) nielegalnym wprowadzeniu maszyny na polski obszar celny,
e) użyciu maszyny rolniczej jako narzędzie przestępstwa,

14) powstałe podczas użycia maszyny rolniczej w związku z obowiązkowymi 
świadczeniami na rzecz sił zbrojnych,

15) powstałe podczas użycia maszyny rolniczej w akcjach protestacyjnych lub blo-
kadach dróg.

2. Gothaer TU S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie koszty okreso-
wych badań eksploatacyjnych, przeglądów i napraw konserwacyjnych, dokonywa-
nych zgodnie z zawartymi umowami serwisowymi.

W granicach sumy ubezpieczenia i limitu, o których mowa w §§54-55 OWU, Gothaer 
TU S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu, 
powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem 
wypadku objętego umową ubezpieczenia, a także za udokumentowane koszty wyni-
kłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu środków w celu ratowania przed-
miotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 
oraz za udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z zastrze-
żeniem §57 ust. 1 pkt 3) OWU.
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1. Sumę ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w war-
tości rzeczywistej, zdefiniowanej w §2 ust. 1 pkt 47) niniejszych OWU, dla każdego 
przedmiotu ubezpieczenia osobno.

2. Sumy ubezpieczenia dla zakresu, o którym mowa w §51 ust. 1 niniejszych OWU 
ustalane są w systemie na sumy stałe.

3. Limit odpowiedzialności dla zakresu, o którym mowa w §51 ust. 2 niniejszych 
OWU ustalany jest w systemie na pierwsze ryzyko, z zastrzeżeniem §55 ust. 1 
niniejszych OWU.

1. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za jedną szkodę w przedmiocie ubezpieczenia 
spowodowaną dewastacją, ogranicza się do limitu w wysokości 3 000 zł.

2. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia jest niż-
sza od wysokości limitu określonego w ust. 1, górną granicą odpowiedzialności 
Gothaer TU S.A. za jedną szkodę jest suma ubezpieczenia.

1. W przypadku szkody częściowej, kiedy uszkodzony przedmiot nadaje się do 
naprawy lub remontu, na wysokość szkody składają się niezbędne koszty 
naprawy lub remontu konieczne do przywrócenia uszkodzonemu przedmiotowi 
poprzedniego stanu łącznie z kosztami demontażu poprzedzającego naprawę 
oraz ponownego montażu po naprawie, kosztami zwykłego transportu oraz 
innymi koniecznymi i uzasadnionymi opłatami dodatkowymi (np. opłaty celne, 
koszty związane z ewentualnym dopuszczeniem urządzeń do ruchu itp.).

2. Jeżeli koszty naprawy lub remontu ustalone wg ust. 1 są równe lub przekraczają 
wartość rzeczywistą ubezpieczonej maszyny (z zastrzeżeniem postanowień ust. 
4), to szkodę uważa się za całkowitą, a ustalenie jej wysokości nastąpi na podsta-
wie ust. 3.

3. Wysokość szkody całkowitej ustala się jako wartość rynkową przedmiotu ubezpie-
czenia tego samego rodzaju, typu i o takich samych parametrach.

4. O ile nie ustalono inaczej, dla potrzeb niniejszych OWU wartość rzeczywistą 
maszyn i urządzeń rolniczych oblicza się wg poniższej skali w zależności od wieku 
przedmiotu w latach, licząc od daty produkcji danej maszyny:

1) do 2 lat włącznie — bez uwzględnienia zużycia,

2) powyżej 2 lat do 15 lat włącznie — zużycie w wysokości 5% za każdy kolejny rok 
począwszy od trzeciego roku,

3) powyżej 15 lat, od 16-tego roku wzwyż — zużycie w wysokości 65%.

5. W razie rezygnacji z naprawy, remontu lub ponownego zakupu uszkodzonego 
albo utraconego przedmiotu, wysokość szkody ustala się biorąc pod uwagę 
koszty wytworzenia lub naprawy wg kalkulacji ze zlecenia lub oferty dostawcy,  
z uwzględnieniem stopnia zużycia ubezpieczonego przedmiotu w dniu szkody. 
Dla maszyn rolniczych stopień zużycia ustala się wg ust. 4.

6. W razie braku możliwości naprawy, remontu lub ponownego zakupu zniszczonego, 
uszkodzonego lub utraconego przedmiotu z powodu niedostępności na rynku 
przedmiotu o identycznych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, 
wysokość szkody ustala się wg ust. 5.
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7. Wysokość szkody określa się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.

8. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

1)  wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej,

2) jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością realizacji przepisów doty-
czących konstrukcji maszyn rolniczych, prac naprawczych lub remontowych, 
które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku z wej-
ściem w życie tych przepisów w okresie ważności umowy ubezpieczenia,

3) kosztów innowacji i ulepszeń.

9. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości przedmiotów, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży, którą określa się wg cen 
z dnia ustalenia odszkodowania i z uwzględnieniem stopnia zużycia wg ust. 4.

10. Ubezpieczenie mienia na sumę przewyższająca jego wartość (nadubezpieczenie) 
nie powoduje odstąpienia od powyższych zasad ustalenia wysokości szkody.

11. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów, 
w tym rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem 
okoliczności, rozmiaru i wysokości szkody.

1. W granicach sumy ubezpieczenia oraz limitu odpowiedzialności, o którym mowa 
w §55 niniejszych OWU, a także z zastrzeżeniem postanowień §§58-60 OWU, 
odszkodowanie obejmuje:

1) wartość uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, 
w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, w kwocie 
odpowiadającej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie z §56 niniejszych OWU,

2) udokumentowane koszty zastosowania dostępnych ubezpieczającemu środ-
ków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie 
lub zmniejszenie jej rozmiarów,

3) udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do 5% wartości 
szkody podlegającej odszkodowaniu.

2. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-3), dotyczą zarówno przedmiotu ubez-
pieczenia, jak i mienia nie objętego ochroną ubezpieczeniową, są one pokrywane 
proporcjonalnie.

3. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony 
od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń 
odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego 
suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wie-
lokrotnego ubezpieczenia.

1. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych, w razie stwier-
dzenia w dniu zaistnienia szkody niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, 
przy ustalaniu wysokości odszkodowania stosuje się zasadę proporcji, chyba, że 
wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia albo niedoubezpiecze-
nie nie przekracza 10% wartości tego mienia.

2. W przypadku maszyn rolniczych weryfikacji będą podlegać poszczególne pozycje 
wykazu maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

§ 57
Ustalenie wysokości 
odszkodowania
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Niedoubezpieczenie
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Jeżeli ubezpieczający nie dokonał naprawy uszkodzeń, za które wcześniej otrzymał 
odszkodowanie, w razie ponownej szkody w tym samym mieniu, z kwoty odszkodo-
wania potrąca się całość lub część uprzednio wypłaconego odszkodowania, odpo-
wiednio do stopnia pokrywania się tych szkód.

Jeżeli wprowadzono franszyzę redukcyjną, każde odszkodowanie ustalone zgodnie 
z §§57-59 OWU, pomniejsza się o kwotę 100 PLN.

1. Ubezpieczeniem mogą być objęte następujące zwierzęta, zdrowe i bez wad wro-
dzonych lub nabytych:

1) bydło – jałówki cielne i krowy lub buhaje, młode bydło zarodowe lub na opas,

2) trzoda chlewna,

3) konie rekreacyjne (hodowlane) lub pociągowe,

4) owce i kozy.

2. Ubezpieczeniem można objąć wyłącznie zwierzęta o następujących parametrach 
na dzień zawierania umowy ubezpieczenia:

1) górna granica wieku dla:
a) krów – 10 lat,
b) trzody chlewnej - 4 lata,
c) koni rekreacyjnych i hodowlanych – 15 lat,
d) owiec i kóz – 5 lat,

2) górna granica wagi dla:
a) młodego bydła (od 6 do 21 miesiąca życia) zarodowego lub przeznaczonego 

na opas:  dla jałówek – 450 kg, dla byków – 550 kg,
b) trzody chlewnej – 120 kg,
c) loch – 250 kg,
d) knurów – 300 kg.

3. Do ubezpieczenia muszą być zgłoszone wszystkie posiadane przez ubezpiecza-
jącego zwierzęta tego samego gatunku, znajdujące się w miejscu określonym 
w polisie, z zachowaniem następujących wymogów co do liczebności:

1) bydło - stado liczące co najmniej 10 sztuk,

2) trzoda chlewna - stado liczące co najmniej 50 sztuk.

4. Zwierzęta są objęte ochroną w miejscu ubezpieczenia, w zależności od rodzaju:

1) bydło – w budynkach inwentarskich, na wybiegu lub placu, w obrębie siedliska 
oraz na pastwisku,

2) trzoda chlewna - w budynkach inwentarskich w obrębie siedliska,

3) konie – na terenie gospodarstwa rolnego oraz poza nim, gdy są używane jako 
zwierzęta pociągowe,

4) owce i kozy - na terenie gospodarstwa rolnego, bez ograniczenia do siedliska.

§ 59
Potrącenie wcześniej
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DZIAŁ VII – UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT OD PADNIĘCIA LUB UBOJU Z KONIECZNOŚCI

XXV. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
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1. Ubezpieczenie zwierząt może być zawarte w zakresie:

1) podstawowym - obejmującym szkody powstałe wskutek padnięcia w wyniku 
choroby albo

2) rozszerzonym – za opłatą dodatkowej składki obejmującym szkody powstałe 
dodatkowo wskutek:
a) uboju z konieczności (dobicia zwierzęcia) - w wyniku choroby lub wypadku,
b) utraty płodu i młodego przychówku u koni i bydła będących efektem:

i) porzucenia (poronienia) lub martwego płodu w wieku do 3 miesięcy,
ii) utraty życia płodu w wieku powyżej 3 miesięcy wskutek padnięcia lub 

uboju z konieczności jego matki w następstwie choroby lub wypadku,
iii) spowodowanego chorobą, padnięciem lub ubojem z konieczności cielęcia 

w wieku do 30 dni, a źrebięcia w wieku do 180 dni, licząc od dnia porodu.

2. Niezależnie od wybranego zakresu, ochrona obejmuje także koszty związane  
z utylizacją zwłok (zbiór, transport i przetworzenie zwłok) ubezpieczonych zwierząt, 
poniesione przez ich właściciela.

3. Za zgodą Centrali Gothaer TU S.A., po opłaceniu dodatkowej składki, krótkotermi-
nowym ubezpieczeniem można objąć ponadto szkody wynikłe z padnięcia i uboju 
z konieczności, zaistniałe podczas:

1) transportu łącznie z ryzykiem rabunku oraz podczas przebywania w pomiesz-
czeniu służącym do zabezpieczenia zwierząt przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych w ramach transportu,

2) wystaw lub zawodów,

3) opasu,

4) trzebienia ogierów, buhajów, tryków i knurów,

5) produkcji filmów.

4. Ubezpieczenie krótkoterminowe, o którym mowa w ust. 3 może być zawarte pod 
warunkiem zgłoszenia do ochrony wszystkich zwierząt tego samego gatunku 
wchodzących w skład partii zwierząt transportowanych, wystawianych, opasa-
nych albo trzebionych.

Przy zachowaniu wyłączeń przewidzianych w §4 OWU, Gothaer TU S.A. nie odpo-
wiada ponadto za szkody dotyczące ubezpieczonych zwierząt, powstałe wskutek:

1) uboju zwierzęcia w wyniku selekcji,

2) wad lub chorób, które istniały w momencie zawierania umowy ubezpieczenia,

3) chorób przekazywanych dziedzicznie,

4) zmian zwyrodnieniowych (lub innych zmian) kończyn na skutek przebytych 
chorób, o których Gothaer TU S.A. nie wiedziało w momencie zawierania umowy 
ubezpieczenia,

5) schorzeń, których można było uniknąć, gdyby zwierzę zostało poddane profilak-
tycznemu szczepieniu lub innym obligatoryjnym zabiegom profilaktycznym,

6) choroby zakaźnej, podlegającej obowiązkowi zgłaszania i zwalczania - objętej 
aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, 
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (IW) - za 
którą:
a) nie przysługuje pomoc pieniężna ze środków przeznaczonych na zwalczanie tych 

chorób, ponieważ posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do aktualnie obowią-
zujących przepisów ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych,

§ 62
Zakres ubezpieczenia

§ 63
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b) przyznane zostało odszkodowanie ze środków budżetowych państwa, prze-
znaczonych na zwalczanie tych chorób,

7) prowadzenia doświadczalnej hodowli zwierząt,

8) braku paszy, niezależnie od przyczyn, które ten brak spowodowały,

9) zaniedbań żywieniowych wynikających z niedokarmienia lub karmienia nieod-
powiednią paszą,

10) prowadzenia hodowli niezgodnie z jej wymogami i nie zapewnienia właści-
wych warunków bytowania, użytkowania i pielęgnacji zwierząt,

11) przewożenia zwierząt nie przystosowanym do tego celu środkiem transportu,

12) powierzchownych ran i uszkodzeń skóry transportowanych zwierząt,

13) grypy i chorób dróg oddechowych trzody chlewnej o wadze poniżej 85 kg oraz 
cieląt, wynikłych z powodu transportu w okresie od 1 grudnia do 15 marca,

14) uśmiercenia zwierząt w wyniku starości oraz realizacji aktualnie obowiązu-
jących przepisów ustawy o ochronie zwierząt z wyjątkiem przypadku, gdy 
w następstwie wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia,

15) użytkowania zwierząt w inny sposób niż to wynika z zawartej umowy ubezpie-
czenia, a ubezpieczający nie powiadomił wcześniej Gothaer TU S.A. o doko-
naniu tych zmian,

16) poniesienia kosztów związanych ze znakowaniem, badaniem stanu zdrowia, 
leczeniem, sekcją zwłok oraz zaświadczeniami wymaganymi do ubezpiecze-
nia zgłaszanych zwierząt.

1. Suma ubezpieczenia ustalana przez ubezpieczającego powinna odpowiadać warto-
ści rynkowej zwierząt w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie może być 
wyższa, niż cena skupu z danego terenu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie dla poszczególnych gatunków zwie-
rząt, o których mowa w §61 ust. 1, z uwzględnieniem wieku i obowiązujących norm 
oceny rzeźnej, hodowlanej i użytkowej.

3. Sumę ubezpieczenia dla inwentarza żywego ustala się:

1) dla zwierząt zarodowych lub hodowlanych: jako udokumentowaną indywidualną 
wartość rynkową,

2) dla młodego bydła, owiec oraz trzody chlewnej na opas: jednakową dla wszyst-
kich ubezpieczonych zwierząt w stadzie, na podstawie maksymalnej wagi i ceny 
jednostkowej żywca, przewidywanej na koniec opasu lub chowu,

3) dla pozostałych zwierząt: jednakową dla wszystkich ubezpieczonych w stadzie.

4. W przypadku dużego zróżnicowania wartości zwierząt użytkowych w obrębie 
gatunku, bądź występowania w obrębie gatunku zwierząt hodowlanych, można 
ustalić indywidualne sumy ubezpieczenia pod warunkiem trwałego oznakowania 
bądź opisania wszystkich zwierząt w obrębie tego gatunku w sposób umożliwia-
jący ich identyfikację w dokumencie ubezpieczenia. W odniesieniu do koni obo-
wiązuje sporządzenie dokładnego opisu zwierzęcia (wiek, płeć, maść) z zazna-
czeniem odmian i znaków szczególnych.

XXVI. SUMA UBEZPIECZENIA

§ 64
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1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wysokość szkody jest równa sumie ubezpieczenia zwie-
rzęcia określonej w umowie ubezpieczenia.

2. Wysokość szkody w ubezpieczeniu trzody chlewnej w tuczu oraz młodego bydła 
i owiec na opas lub do odnowienia stada, określa wartość zwierzęcia ustalona 
jako iloczyn jego wagi - stwierdzonej podczas leczenia, sekcji, odbioru padliny 
lub sprzedaży zwierzęcia skierowanego na ubój z konieczności – oraz ceny jed-
nostkowej wagi żywej zwierzęcia, przyjętej do wyliczenia sumy ubezpieczenia 
według §64 OWU.

3. Cena jednostkowa wagi żywej przyjęta do ustalenia szkody nie może być wyższa od 
przeciętnej ceny 1 kg żywca na danym terenie, na dzień ustalenia odszkodowania.

4. Jeżeli w umowie ubezpieczenia przyjęto sumy ubezpieczenia niższe od przecięt-
nych cen rynkowych, sumy te stanowią podstawę do ustalenia wysokości szkody 
i odszkodowania. Jeżeli wartość zwierzęcia, które uległo szkodzie, jest mniejsza 
od sumy ubezpieczenia, wysokość szkody i odszkodowania ustala się na podsta-
wie jego rzeczywistej wartości.

5. Wysokość szkody z tytułu utraty płodu i młodego przychówku (§62 ust. 1 pkt 2)  
lit. b niniejszych OWU) ustala się:

1) za płód koni i bydła oraz za źrebię w wieku do 7 dni - w wartości 10% sumy 
ubezpieczenia matki zwierzęcia,

2) za młody przychówek w odniesieniu do:
a) źrebiąt w wieku od 8 do 180 dni urodzonych przez klacze hodowlane z licencją 

- w wartości 30% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia,
b) źrebiąt w wieku od 8 do 180 dni urodzonych przez klacze użytkowe - w wartości 

20% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia,
c) cieląt w wieku do 30 dni - w wartości rzeźnej zwierzęcia przed zachorowaniem 

lub wypadkiem, określonej na podstawie wagi i ceny jednostkowej żywca.

Odszkodowanie ustala się w granicach sumy ubezpieczenia, w kwocie odpowiadają-
cej wysokości szkody wyliczonej według §65 OWU, z uwzględnieniem następujących 
zasad:

1) od wartości szkody odlicza się 100% wartości pozostałości po szkodzie, jeżeli 
mięso uznane zostało przez urzędowy organ badania mięsa za zdatne do spo-
życia lub warunkowo zdatne do spożycia,

2) za wartość pozostałości po szkodzie uważa się kwotę uzyskaną za zwierzę lub 
tusze zwierzęcia i skórę,

3) w przypadku przedłożenia rachunku za sprzedaż mięsa, uwzględniającego 
koszty uboju i oceny mięsa przez urzędowy organ badania mięsa, koszty te 
odlicza się od kwoty sprzedaży i jako wartość pozostałości przyjmuje się kwotę 
bez tych kosztów,

4) dolicza się koszty związane z utylizacją zwłok (zbiór, transport i przetworzenie 
zwłok) padłego zwierzęcia poniesione przez jego właściciela, określone na 
podstawie faktury wystawionej przez zakład upoważniony do zbierania i prze-
twarzania padłych zwierząt, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć 15% 
sumy ubezpieczenia padłego zwierzęcia,

5) jeżeli ubezpieczający nie udokumentuje kwoty uzyskanej ze sprzedaży mięsa 
zwierzęcia ubitego z konieczności, wysokość szkody zmniejsza się:
1) dla koni - o 40%,

XXVII. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
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2) dla bydła:
a) w przypadku uznania mięsa za zdatne do spożycia - o 70%,
b) w przypadku mięsa warunkowo zdatnego do spożycia - o 50%,

3) dla trzody chlewnej:
a) w przypadku uznania mięsa za zdatne do spożycia - o 80%,
b) w przypadku mięsa warunkowo zdatnego do spożycia - o 50%,

6) w przypadku zwierząt padłych oraz zwierząt ubitych z konieczności, których 
mięso wg oceny urzędowego organu badania mięsa jest niezdatne do spożycia 
nie stosuje się żadnych odliczeń wartości pozostałości po szkodzie,

7) w razie nie udokumentowania rachunkiem sprzedaży skóry z ubitych z koniecz-
ności koni, bydła, owiec, kóz - od wysokości szkody, z uwzględnieniem postano-
wień pkt. 5), odlicza się równowartość skóry ustaloną według przeciętnej ceny 
stosowanej w dniu ustalenia odszkodowania przez jednostki upoważnione do 
skupu skór na danym terenie,

8) za zwierzę padłe na skutek choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zgła-
szania i zwalczania odszkodowanie przysługuje wówczas, gdy jeżeli posiadacz 
zwierzęcia zastosował się do przepisów obowiązującej ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wetery-
naryjnej, a zwierzę padło przed zastosowaniem zabiegów lub skierowaniem do 
uboju przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Jeżeli wprowadzono franszyzę redukcyjną, to odszkodowanie ustalone zgodnie 
z §66 OWU pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 10% wartości szkody, nie mniej 
niż o 200 zł.

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez Gothaer TU S.A., roszczenia ubezpiecza-
jącego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy 
prawa na Gothaer TU S.A. do wysokości zapłaconego odszkodowania. 

2. Jeżeli Gothaer TU S.A. pokryło tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co 
do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Gothaer TU S.A.

3. Nie przechodzą na Gothaer TU S.A. roszczenia ubezpieczającego przeciwko oso-
bom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

1. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów ubezpieczającego 
związanych z realizacją umowy ubezpieczenia oraz sporządzania z nich kopii, 
a także prawo dokonania lustracji miejsca ubezpieczenia, w terminie uzgodnio-
nym z ubezpieczającym.

2. Wszelkie skargi, wnioski i zażalenia zgłaszane przez ubezpieczającego, poszko-
dowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, są rozpatrywane przez 
Dyrektora Oddziału Gothaer TU S.A. w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania 
skargi, wniosku lub zażalenia.

3. Jeżeli ubezpieczający, poszkodowany lub uprawniony z umowy ubezpieczenia 
nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym przez Dyrektora, może za jego pośred-
nictwem skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez właściwą jed-
nostkę organizacyjną Centrali Gothaer TU S.A.

4. Właściwa jednostka organizacyjna Centrali Gothaer TU S.A. zajmuje stanowisko, 
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w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

5. Ubezpieczającemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu z umowy ubezpiecze-
nia przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, niezależnie od 
prawa żądania ponownego rozpatrzenia sprawy.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia uchwalone Uchwałą Zarządu PTU S.A.  
nr 109/08 z dnia 27 listopada 2008r. oraz zmienione uchwałą PTU S.A. nr 86/12  
z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki w treści OWU 
i Taryf.

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2009r.  
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty,  
z zastrzeżeniem, że zmiany wprowadzone Uchwałą nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. 
wchodzą w życie terminie wskazanym w treści uchwały nr 86/12.

          Członek Zarządu    Członek Zarządu

            Artur Stępień      Adam Dwulecki

§ 70
Wejście OWU 
w życie



Notatki



Notatki





GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69,
fax: (22) 469 69 70
e-mail: kontakt@gothaer.pl
www.gothaer.pl


