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część 1

Postanowienia ogólne

	1.	 Ogólne	warunki	ubezpieczenia	upraw	rolnych	
z	dopłatami	budżetu	państwa	(OWU)	mają	zastosowanie	
w	umowach	ubezpieczenia	zawieranych	przez	HDI	
Asekuracja	Towarzystwo	Ubezpieczeń	Spółka	Akcyjna,	
zwane	dalej	HDI,	z	producentami	rolnymi,	zwanymi	dalej	
ubezpieczającymi.

	2.	 Niniejsze	OWU	mają	zastosowanie	do	obowiązkowych	
i	dobrowolnych	umów	ubezpieczenia,	do	których	
przysługują	dopłaty	do	składek	ubezpieczeniowych,		
przyznawane	przez	ministra	właściwego	do	spraw	
rolnictwa	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	7	lipca	
2005	r.	o	ubezpieczeniach	upraw	rolnych	i	zwierząt	
gospodarskich	(Dz.U.	z	2005	r.,	nr	150,	poz.	1249	z	późn.	
zmianami),	zwanej	dalej	ustawą	o	ubezpieczeniach	upraw	
i	zwierząt.

	3.	 W	porozumieniu	z	ubezpieczającymi	do	umowy	
ubezpieczenia	mogą	zostać	wprowadzone	postanowienia	
dodatkowe	lub	odmienne	od	zapisów	niniejszych	OWU.

	4.	 Postanowienia,	o	których	mowa	w	ust.	3	wymagają	formy	
pisemnej	pod	rygorem	nieważności.

	5.	 W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszych	OWU	mają	
zastosowanie	odpowiednie	przepisy	kodeksu	cywilnego,	
ustawy	o	działalności	ubezpieczeniowej	oraz	inne	
powszechnie	obowiązujące	przepisy	prawa.

Definicje

	1.		 Przez	użyte	pojęcia	ogólne	w	niniejszych	OWU	rozumie	się:

1)	 plon główny	-	plon,	który	przebywa	w	danym	
roku	na	działce	rolnej	przez	większą	część	okresu	
wegetacyjnego	i	stanowi	główny	przedmiot	produkcji	
na	danej	działce	rolnej.	Za	plon	główny	uznaje	się	
w	przypadku:

a)	 buraków	cukrowych	–	korzenie	buraka,

b)	 kukurydzy	przeznaczonej	na	paszę	-	kolby,	łodyga	
i	liście,
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c)	 zbóż,	 rzepaku,	 rzepiku,	kukurydzy	przeznaczonej	
na	ziarno	–	ziarna	lub	nasiona,

d)	 ziemniaków	–	bulwy,

e)	 roślin	strączkowych	–	nasiona,

f)	 warzyw	gruntowych	–	części	warzyw	gruntowych	
przeznaczone	do	konsumpcji,

g)	 drzew	 i	 krzewów	 owocowych	 oraz	 truskawek	
–	owoce	lub	całe	nasadzenia,

h)	 chmielu	–	szyszki,

i)	 tytoniu	–	liście;

2)	 działka rolna	–	zwarty	obszar	gruntu	obejmujący	
jeden	gatunek	rośliny	uprawnej	lub	kilka	gatunków	
roślin	w	przypadku	uprawy	mieszanek,	o	powierzchni	
nie	mniejszej	niż	0,1	ha.	Działka	rolna	może	być	
położona	na	całej	działce	ewidencyjnej,	jej	części	
albo	na	kilku	przylegających	do	siebie	działkach	
ewidencyjnych;

3)	 szkoda	–	strata	ilościowa	plonu	głównego	jako	
bezpośredni	skutek	zdarzeń	wchodzących	w	zakres	
ochrony	ubezpieczeniowej;

4)	 szkoda całkowita	–	zniszczenie	roślin	lub	uszkodzenie	
roślin	wskutek	zdarzeń	wchodzących	w	zakres	
ochrony	ubezpieczeniowej,	w	takim	stopniu,	że	
dalsze	prowadzenie	uprawy	jest	ze	względów	
agrotechnicznych	lub	ekonomicznych	nieuzasadnione;	

5)	 dopłata	–	część	składki	ubezpieczeniowej	wypłacana	
ze	środków	budżetu	państwa,	których	dysponentem	
jest	minister	właściwy	do	spraw	rolnictwa;

6)	 producent rolny	–	osoba	fizyczna,	osoba	prawna	
i	inna	jednostka	organizacyjna	nie	posiadająca	
osobowości	prawnej	i	w	której	posiadaniu	lub	
współposiadaniu	jest	gospodarstwo	rolne,	będąca	
małym	lub	średnim	przedsiębiorcą	w	rozumieniu	

załącznika	I	do	rozporządzenia	Komisji	(WE)	 
nr	70/2001	z	dnia	12.01.	2001	r.	w	sprawie	
zastosowania	art.	87	i	88	Traktatu	WE	w	odniesieniu	
do	pomocy	państwa	dla	małych	i	średnich	
przedsiębiorstw	(Dz.	Urz.	WE	L	10	z	13.01.2001, 
str.	33,	z	późn.	zm.;	Dz.	Urz.	UE	Polskie	wydanie	
specjalne,	rozdz.	8,	t.	2,	str.	141);

7)	 rolnik	–	podmiot	w	rozumieniu	art.	2	lit.	 
a	rozporządzenia	(WE)	nr	1782/2003	z	dnia	29	
września	2003	r.	ustanawiającego	wspólne	zasady	
dla	systemów	wsparcia	bezpośredniego	w	ramach	
wspólnej	polityki	rolnej	i	ustanawiającego	określone	
systemy	wsparcia	dla	rolników	oraz	zmieniającego	
rozporządzenia	(EWG)	nr	2019/93,	 
(WE)	nr	1452/2001,	(WE)	1453/2001,	 
(WE)	nr	1454/2001,	(WE)	nr	1868/94,	 
(WE)	nr	1251/1999,	(WE)	nr	1254/1999,	 
(WE)	nr	1673/2000,	(EWG)	nr	2358/71	 
i	(WE)	nr	2529/2001	(Dz.	Urz.	UE	L	270	z	21.10.2003,	
str.	1,	z	późn.	zm.;	Dz.	Urz.	UE	Polskie	wydanie	
specjalne,	rozdz.	3,	t.	40,	str.	269,	z	późn.	zm.),	
który	uzyskał	płatności	bezpośrednie	w	rozumieniu	
przepisów	o	płatnościach	w	ramach	systemu	wsparcia	
bezpośredniego;

8)	 nadubezpieczenie	–	wystąpienie	sytuacji,	w	której	
zadeklarowana	do	ubezpieczenia	przewidywana	
wydajność	plonu	dla	gatunku	rośliny	uprawnej	
przekracza	o	30%	rzeczywistą	wydajność	plonu, 
przy	założeniu,	że	obowiązują	przewidywane	ceny	
jednostkowe	plonu	podane	przez	ubezpieczającego	 
w	dniu	zawarcia	umowy	ubezpieczenia;

9)	 niedoubezpieczenie	–	wystąpienie	sytuacji,	 
w	której	rzeczywista	powierzchnia	uprawy	danego	
gatunku	roślin	w	gospodarstwie	jest	większa	
od	powierzchni	uprawy	gatunku	roślin	zadeklarowanej	
do	ubezpieczenia	o	ponad	20%;
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10)	gospodarstwo rolne	–	obszar	gruntów	w	posiadaniu	
producenta	rolnego,	sklasyfi	kowanych	w	ewidencji	
gruntów	i	budynków	jako	użytki	rolne	lub	jako	grunty	
zadrzewione	i	zakrzewione	na	użytkach	rolnych,	
o	łącznej	powierzchni	przekraczającej	1	ha	lub	1	ha	
przeliczeniowy,	z	wyjątkiem	gruntów	zajętych	
na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	innej	niż	
działalność	rolnicza,	a	także	obszar	takich	gruntów,	
niezależnie	od	powierzchni,	jeżeli	jest	prowadzona	
na	nim	produkcja	rolna	stanowiąca	dział	specjalny	
produkcji	rolnej	w	rozumieniu	przepisów	o	podatku	
dochodowym	od	osób	fi	zycznych	oraz	przepisów	
o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych;

11)	ubezpieczenie obowiązkowe	–	umowa	
ubezpieczenia	spełniająca	wymogi	art.	10c	ustawy	
z	dnia	7	lipca	2005	r.	o	ubezpieczeniach	upraw	rolnych	
i	zwierząt	gospodarskich	(Dz.U.	z	2005,	nr	150,	poz.	
1249	z	późn.	zmianami);

12)	ubezpieczenie dobrowolne	–	umowa	ubezpieczenia	
zawarta	z	producentem	rolnym,	obejmująca	jedno	lub	
kilka	z	ryzyk	wystąpienia	szkód	spowodowanych	przez	
deszcz	nawalny,	huragan,	lawinę,	obsunięcie	się	ziemi,	
piorun;

13)	uprawa zastępcza	–	uprawa	założona	w	miejsce	
uprawy	zakwalifi	kowanej	przez	HDI	do	zaorania	
wskutek	zdarzenia	wchodzącego	w	zakres	ochrony	
ubezpieczeniowej.

 2.		 Szkody	spowodowane	przez:

1)	 deszcz nawalny	–	oznaczają	szkody	powstałe	
wskutek	deszczu	o	współczynniku	wydajności	
o	wartości	co	najmniej	4;	w	przypadku	braku	
możliwości	ustalenia	tego	współczynnika	bierze	się	
pod	uwagę	stan	faktyczny	i	rozmiar	szkód	w	miejscu	

ich	powstania,	świadczące	wyraźnie	o	działaniach	
deszczu	nawalnego;

2)	 grad –	oznaczają	szkody	powstałe	wskutek	opadu	
atmosferycznego	składającego	się	z	bryłek	lodu;

3)	 huragan	–	oznaczają	szkody	powstałe	w	wyniku	
działania	wiatru	o	prędkości	nie	mniejszej	niż	24	m/	s,	
którego	działanie	wyrządza	masowe	szkody;	
pojedyncze	szkody	uważa	się	za	spowodowane	przez	
huragan,	jeżeli	w	najbliższym	sąsiedztwie	stwierdzono	
działanie	huraganu;

4)	 lawinę	-	oznaczają	szkody	powstałe	wskutek	
gwałtownego	zsuwania	się	lub	staczania	ze	zboczy	
górskich	lub	podgórskich	mas	śniegu,	lodu,	skał,	
kamieni,	ziemi	lub	błota;

5)	 obsunięcie się ziemi	–	oznaczają	szkody	
spowodowane	przez	zapadanie	się	ziemi	oraz	
usuwanie	się	ziemi,	z	tym,	że	za	szkody	spowodowane	
przez:

a)	 zapadanie się ziemi	–	uważa	się	szkody	powstałe	
wskutek	obniżenia	się	terenu	z	powodu	zawalenia	
się	podziemnych	wolnych	przestrzeni	w	gruncie,

b)	 usuwanie się ziemi	–	uważa	się	szkody	powstałe	
wskutek	ruchów	ziemi	na	stokach;

6)	 piorun	–	oznaczają	szkody	będące	następstwem	
gwałtownego	wyładowania	atmosferycznego		
pozostawiającego	bezsporne	ślady	tego	zdarzenia;

7)	 powódź	–	oznaczają	szkody	powstałe	wskutek:

a)	 zalania	 terenów	w	 następstwie	 podniesienia	 się	
poziomu	wód	płynących	lub	stojących,

b)	 zalania	terenów	wskutek	deszczu	nawalnego,

c)	 spływu	wód	po	zboczach	lub	stokach	na	terenach	
górskich	i	podgórskich;

POSTANOWIENIA	WSTĘPNE,	PRZEDMIOT	UMOWY



�

8)	 przymrozki wiosenne –	oznaczają	szkody	
spowodowane	przez	obniżenie	się	temperatury	
poniżej	0°C,	w	okresie	od	dnia	15	kwietnia	do	dnia	30	
czerwca,	polegające	na	całkowitym	lub	częściowym	
zniszczeniu	roślin	lub	całkowitej	utracie	plonu	lub	jego	
części;

9)	 suszę	–	oznaczają	szkody	spowodowane	
wystąpieniem,	w	dowolnym	sześciodekadowym	
okresie	od	dnia	1	kwietnia	do	dnia	30	września,	
spadku	klimatycznego	bilansu	wodnego	poniżej	
wartości	określonej	dla	poszczególnych	gatunków	
roślin	uprawnych	i	gleb;

10)	ujemne skutki przezimowania	–	oznaczają	szkody	
spowodowane	wymarznięciem,	wymoknięciem,	
wyprzeniem,	wysmaleniem	lub	wysadzeniem	roślin, 
w	okresie	od	dnia	1	grudnia	do	dnia	30	kwietnia,	
polegające	na	całkowitym	lub	częściowym	zniszczeniu	
roślin	lub	całkowitej	utracie	plonu	lub	jego	części.

	3.	 	Symptomami	szkód	spowodowanych	przez:

1)	 deszcz nawalny	–	są:	zamulenie,	złamanie,	wyrwanie	
lub	wypłukanie	rośliny	z	podłoża,	wybicie	ziarna	lub	
nasion;	

2)	 grad	–	są:	złamanie,	ścięcie,	rozcięcie,	zgięcie,	
pęknięcie	części	lub	całej	rośliny,	wybicie	ziarna	lub	
nasion,	ślady	po	uderzeniach	nadziemnych	części	
roślin;

3)	 huragan	–	są:	złamanie,	zgięcie,	pęknięcie	części	lub	
całej	rośliny,	wyrwanie	rośliny	z	podłoża;

4)	 lawinę	–	są:	wygnicie,	zamulenie,	zmiażdżenie,	
wyrwanie	roślin	z	podłoża,	zakrycie	roślin	warstwą	
gleby,	kamieni,	błota,	śniegu,	lodu;

5)	 obsunięcie się ziemi	–	jest	wyrwanie	roślin	z	podłoża;

6)	 piorun	–	są	uszkodzenia	roślin	wskazujące	na	
bezpośrednie	działanie	energii	cieplnej	wyzwolonej	
podczas	wyładowania	atmosferycznego;

7)	 powodzi	–	są:	zamulenie,	złamanie,	wypłukanie	 
z	podłoża,	wygnicie	całych	roślin;	

8)	 przymrozki wiosenne	–	są:	nieodwracalna	
utrata	turgoru	w	organach	roślinnych,	rozerwanie,	
zniszczenie	przestrzeni	międzykomórkowych	 
i	wewnątrzkomórkowych	wskutek	zamarzających	
płynów	w	roślinie,	zamieranie	i	brunatnienie	organów	
roślin;

9)	 suszy	–	są:	nieodwracalna	utrata	turgoru	w	organach	
roślinnych	wskutek	niedoboru	wody,	zrzucanie	
organów	roślin,	zasychanie	organów	lub	całych	roślin,	
przedwczesne	dojrzewanie	plonu;

10)		ujemne skutki przezimowania	–	są:

a)	 wymarznięcie	–	rozumiane	jako	zniszczenie	
tkanek	rośliny	wskutek	działania	temperatury	
powietrza	poniżej	0°C,

b)	 wymoknięcie	–	rozumiane	jako	działanie	zastoisk	
wody,	powstałych	wskutek	zamarzniętej	gleby,	
która	uniemożliwia	wsiąkanie	lub	odpływ	wody	 
z	działki	rolnej,

c)	 wyprzenie	–	rozumiane	jako	działanie	
występującej	równocześnie	pokrywy	śnieżnej	 
i	niezamarzniętej	gleby	na	rośliny,	
uniemożliwiające	roślinom	wymianę	gazową,	
powodując	utratę	chlorofilu	w	roślinach	i	zjawisko	
rozkładu	całych	roślin,

d)	 wysadzanie	–	rozumiane	jako	uszkodzenie,	
rozrywanie	systemu	korzeniowego	rośliny	
wskutek	zmian	objętościowych	gleby	przy	jej	
zamarzaniu	i	rozmarzaniu,
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e)	 wysmalanie	–	rozumiane	jako	równoczesne	
działanie	silnych	wiatrów,	zamarzniętej	
gleby	i	braku	pokrywy	śnieżnej	na	rośliny,	
uniemożliwiające	roślinom	wyrównanie	turgoru	
w	tkankach	i	powodujące	tym	samym	zasychanie	
całych	roślin.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

	1.	 Przedmiotem	ubezpieczenia	są	określone	w	umowie	
ubezpieczenia	plony	główne	upraw:

1)	 buraków	cukrowych,

2)	 kukurydzy	przeznaczonej	na	paszę,	

3)	 kukurydzy	przeznaczonej	na	ziarno,	

4)	 zbóż,	

5)	 rzepaku,	

6)	 rzepiku,

7)	 ziemniaków,

8)	 roślin	strączkowych,	

9)	 warzyw	gruntowych,

10)	drzew	i	krzewów	owocowych,

11)	truskawek,

12)	chmielu,

13)	tytoniu.

	2.	 Ubezpieczeniem	objęte	są	uprawy	znajdujące	się	na	
terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	w	miejscu	określonym	
w	umowie	ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

	1.	 Ubezpieczenie	upraw	obejmuje	ryzyko	lub	ryzyka	
wystąpienia	szkód	w	plonie	głównym,	spowodowanych	
przez:	

1)	 grad,

2)	 powódź,

3)	 przymrozki	wiosenne,

4)	 suszę,

5)	 ujemne	skutki	przezimowania,	

6)	 deszcz	nawalny,

7)	 huragan,

8)	 lawinę,

9)	 obsunięcie	się	ziemi,	

10)	piorun.

	2.	 Ubezpieczenie	obowiązkowe	obejmuje	jedno	lub	kilka
z	ryzyk	wymienionych	w	ust.	1	pkt.	1	–	5.

Zakres ubezpieczenia4

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia3
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Wyłączenia odpowiedzialności

     	 HDI	nie	odpowiada	za	szkody:	

1)	 wyrządzone	umyślnie	lub	wskutek	rażącego	
niedbalstwa	przez	ubezpieczającego	lub	osoby	
pozostające	z	ubezpieczającym	we	wspólnym	
gospodarstwie	domowym,

2)	 za	które	zostało	przyznane	lub	wypłacone	
odszkodowanie	z	innego	ubezpieczenia,	

3)	 wskutek	zdarzeń	objętych	innym	ubezpieczeniem,

4)	 przy	których	ustalenie	rozmiaru	i	wysokości	szkody	jest	
niemożliwe	z	winy	umyślnej	lub	rażącego	niedbalstwa	
ubezpieczającego,

5)	 powstałe	w	związku	z	prowadzeniem	robót	ziemnych,

6)	 powstałe	wskutek	trzęsienia	ziemi,	działania	energii	
jądrowej,	zanieczyszczenia	środowiska	naturalnego,	
wojny,	stanu	wyjątkowego,	strajku,	buntu,	rozruchów,	
rewolucji,	manifestacji,	blokady	dróg,	sabotażu,	aktów	
terrorystycznych,

7)	 spowodowane	przez	utworzenie	się	zastoisk	
wodnych,	utrzymujących	się	corocznie	na	terenach	
podmokłych,	o	wysokim	poziomie	wody	gruntowej	
przez	dłuższe	okresy	niezależnie	od	nasilenia	opadów	
atmosferycznych,

8)	 powstałe	w	wyniku	zalania	terenu,	które	nastąpiło	
wskutek	wadliwego	działania	lub	awarii	urządzeń	
odwadniających,	sieci	wodociągowej,	sieci	
wodnokanalizacyjnej	lub	innych	urządzeń,

9)	 spowodowane	powodzią	lub	wymoknięciem,	
w	uprawach	znajdujących	się	między	ciekiem	
lub	zbiornikiem	wodnym,	a	wałem	ochronnym	
(przeciwpowodziowym)	lub	znajdujących	się	
w	odległości	mniejszej	niż	1	km	od	cieków	wodnych,

10)	powstałe	wskutek	nieprzestrzegania	terminów	
agrotechnicznych	lub	spowodowane	nieprawidłowo	
wykonanymi	zabiegami	agrotechnicznymi,

11)	powstałe	wskutek	zakłócenia	w	działaniu	
lub	niewłaściwego	użycia	środków	chemicznej	
ochrony	roślin	lub	nawozów,	nawet	jeżeli	były	one	
następstwem	zdarzeń	wchodzących	w	zakres	ochrony	
ubezpieczeniowej,	

12)	spowodowane	przez	szkodniki	lub	choroby,	
nawet	w	przypadku,	gdyby	zdarzenie	wchodzące	
w	zakres	ochrony	ubezpieczeniowej	przyczyniło	się	
do	obniżenia	odporności	roślin	na	ich	działanie,

13)	zgłoszone	HDI	po	zbiorze	plonu	głównego	
lub	po	likwidacji	uprawy,

14)	powstałe	w	uprawach	zastępczych,

Wyłączenia odpowiedzialności5
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15)	powstałe	wskutek	przejrzałości,	porastania	plonu	
lub	opóźnienia	zbioru	plonów,

16)	powstałe	wskutek	wygnicia	plonów	lub	niemożności	
zbioru	plonów	z	wylegających	roślin,	nawet	jeżeli	były	
one	następstwem	zdarzeń	wchodzących	w	zakres	
ochrony	ubezpieczeniowej,

17)	powstałe	wskutek	naturalnego	opadu	w	owocach	
drzew	i	krzewów	owocowych,

18)	polegające	na	obniżeniu	klasy	jakości	handlowej	plonu	
głównego,	o	ile	tego	rodzaju	szkody	nie	zostały	objęte	
ochroną	ubezpieczeniową	w	ramach	odrębnych	
postanowień	umowy	ubezpieczenia,

19)	poniżej	25%	przewidywanej	wydajności	plonu	
głównego	na	danej	działce	rolnej	spowodowane	
szkodami	suszy,

20)	poniżej	10%	przewidywanej	wydajności	plonu	
głównego	na	danej	działce	rolnej	lub	jej	części,	
spowodowane	szkodami	gradu,	huraganu,	lawiny,	
obsunięcia	się	ziemi,	piorunu,	powodzi,	przymrozków	
wiosennych,		

21)	poniżej	10%	przewidywanej	wydajności	plonu	
głównego	na	danej	działce	rolnej	spowodowane	
szkodami	deszczu	nawalnego,	ujemnych	skutków	
przezimowania.

POSTANOWIENIA	WSTĘPNE,	PRZEDMIOT	UMOWY
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Zasady ogólne

 1.	 Na	podstawie	niniejszych	OWU,	umowę	ubezpieczenia	
zawiera	się	na	okres	do	12	miesięcy.

	2.	 Rolnik	obowiązany	jest	na	podstawie	art.	10c	ust.	1	
ustawy	o	ubezpieczeniu	upraw	i	zwierząt	do	zawarcia	
umowy	obowiązkowego	ubezpieczenia	upraw	od	
przynajmniej	jednego	z	ryzyk	wymienionych	w	§	4	ust.	1	
pkt.	1	–	5,	dla	co	najmniej	50%	powierzchni	upraw,
o	których	mowa	w	§	3	ust.1	pkt.	1-13.

	3.	 Obowiązek	ubezpieczenia	jest	spełniony,	jeżeli	od	dnia	
1	lipca	roku	następującego	po	roku,	za	który	rolnik	uzyskał	
płatności	bezpośrednie,	w	okresie	12	miesięcy	zawarł	
umowę	ubezpieczenia	na	zasadach	określonych	w	ust.	2.	

	4.	 HDI	zastrzega	sobie	prawo	do	indywidualnej	oceny	
ryzyka	przyjmowanego	do	ubezpieczenia	oraz	może	
uzależnić	zawarcie	umowy	ubezpieczenia	od	uzyskania	
dodatkowych	informacji	związanych	z	umową.

Sposób zawierania umowy 
ubezpieczenia

	1.	 Umowę	ubezpieczenia	zawiera	się	na	podstawie	
pisemnego	wniosku	złożonego	przez	ubezpieczającego.

	2.	 Ubezpieczenie	upraw	rolnych	z	dopłatami	budżetu	
państwa	może	być	zawarte	na	zasadach	obowiązkowego	
ubezpieczenia	oraz	na	zasadach	ubezpieczenia	
dobrowolnego.

	3.	 W	przypadku,	gdy	przed	upływem	14	dni	od	złożenia	
wniosku	o	zawarcie	ubezpieczenia	wyczerpany	zostanie	
limit	dopłat	przyznany	HDI	w	ramach	umowy	w	sprawie	
dopłat	z	ministrem	właściwym	do	spraw	rolnictwa,	
umowa	ubezpieczenia	na	warunkach	niniejszych	OWU	
nie	zostanie	zawarta	i	HDI	poinformuje	o	tym	fakcie	
ubezpieczającego.

	4.	 Wniosek	o	ubezpieczenie	wypełnia	i	podpisuje	
ubezpieczający	lub	osoby	uprawnione	do	składania	

część 2 UMOWA UBEZPIECZENIA
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oświadczeń	woli	w	imieniu	i	na	rzecz	ubezpieczającego.	
Wniosek	stanowi	integralną	część	umowy	ubezpieczenia.

	5.	 Wniosek	o	ubezpieczenie	powinien	zawierać	co	najmniej	
następujące	dane:

1)	 imię	i	nazwisko	lub	nazwę	ubezpieczającego	oraz	jego	
adres	i	PESEL/REGON,	

2)	 imię	i	nazwisko	lub	nazwę	ubezpieczonego	oraz	jego	
adres	i	PESEL/REGON,

3)	 miejsce	ubezpieczenia,	z	podaniem	gminy	i	powiatu,	
na	obszarze	której	położone	jest	gospodarstwo,	

4)	 określenie	miejsca	położenia	upraw	zgłoszonych	
do	ubezpieczenia,	z	podaniem	gminy	i	powiatu,	 
o	ile	większa	część	powierzchni	upraw	znajduje	się	
w	innej	gminie	aniżeli	gospodarstwo,	

5)	 łączną	powierzchnię	gruntów	ornych	posiadanych	
przez	ubezpieczającego	pomniejszoną	o	powierzchnię	
gruntów	wydzierżawionych	w	deklarowanym	okresie	
ubezpieczenia,

6)	 gatunek	roślin	i	zakres	ubezpieczenia,

7)	 okres	ubezpieczenia,

8)	 sumę	ubezpieczenia	i	sposób	jej	ustalenia,

9)	 powierzchnię	uprawy	gatunku	roślin	z	dokładnością	 
do	0,01	ha,

10)	wartość	jednostkową	plonu	danego	gatunku	roślin	 
w	złotych	za	tonę	lub	w	przypadku	ubezpieczenia	
nasadzeń	drzew	i	krzewów	owocowych	oraz	
truskawek	wartość	1	sztuki	sadzonki	w	złotych,

11)	przewidywaną	średnią	wydajność	plonu	danego	
gatunku	roślin	w	tonach	na	1	ha,	z	dokładnością	do	
0,1	t	lub	w	przypadku	ubezpieczenia	nasadzeń	drzew	 
i	krzewów	owocowych	oraz	truskawek	ilość	sadzonek	
na	hektarze,	

12)	liczbę,	wartość	i	przyczyny	szkód	zaistniałych	w	ciągu	
ostatnich	5	lat.

	6.	 O	ile	strony	nie	umówiły	się	inaczej,	ubezpieczeniem	musi	
być	objęta	cała	powierzchnia	uprawy	danego	gatunku	
rośliny	w	gospodarstwie.

	7.	 Wniosek	o	ubezpieczenie	nie	może	być	złożony	później	 
niż	do:

a)	 31	maja	w	roku	zbiorów	-	w	przypadku	
ubezpieczenia	od	szkód	spowodowanych	ryzykiem	
suszy,

b)	 30	listopada	przed	rokiem	zbioru	-	w	przypadku	
ubezpieczenia	od	szkód	spowodowanych	ryzykiem	
ujemnych	skutków	przezimowania.

	8.	 O	ile	strony	nie	umówiły	się	inaczej,	w	przypadku	
przekroczenia	terminów	określonych	w	ust.	7,	 
nie	dochodzi	do	zawarcia	umowy.	

	9.	 HDI	stwierdza	zawarcie	umowy	ubezpieczenia	-	
dokumentem	ubezpieczenia.

10.	 W	przypadku	wcześniejszego	doręczenia	składającemu	
wniosek	ubezpieczeniowy	dokumentu	ubezpieczenia,	
umowę	uważa	się	za	zawartą	z	15	dniem	od	daty	
otrzymania	przez	HDI	wniosku	o	ubezpieczenie.
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Umowa ubezpieczenia na cudzy 
rachunek

	1.	 Umowę	ubezpieczenia	można	zawrzeć	na	cudzy	rachunek,	
czyli	na	rzecz	osoby	trzeciej,	zwanej	ubezpieczonym,	
pod	warunkiem,	że	osoba	ta	jest	producentem	rolnym.	
Ubezpieczonego	wymienia	się	we	wniosku	
i	w	dokumencie	ubezpieczenia.

	2.	 Przy	ubezpieczeniu	na	cudzy	rachunek,	postanowienia	
OWU	stosowane	są	także	do	ubezpieczonego.

	3.	 HDI	może	podnieść	również	przeciwko	ubezpieczonemu	
zarzuty,	które	mają	wpływ	na	odpowiedzialność	HDI	
z	tytułu	umowy	ubezpieczenia.

Czas trwania odpowiedzialności HDI

	1.	 Odpowiedzialność	HDI	rozpoczyna	się	z	upływem	14	dnia	
od	daty	zawarcia	umowy	(karencja),	z	zastrzeżeniem	
ust.	3	i	5,	nie	wcześniej	jednak	niż	od	dnia	następnego	
po	zapłaceniu	składki	lub	jej	pierwszej	raty,	w	kwocie	
podanej	w	umowie	ubezpieczenia,	chyba	że	w	umowie	
określono	inny	termin	rozpoczęcia	odpowiedzialności.	

	2.	 Jeśli	strony	nie	umówią	się	inaczej,	okres	karencji	
w	przypadku	zmiany	sumy	ubezpieczenia	w	trakcie	
trwania	umowy	ubezpieczenia	kończy	się	po	upływie	48	
godzin	od	złożenia	wniosku	o	zmianę	sumy	ubezpieczenia.	

	3.	 Odpowiedzialność	HDI	w	zakresie	obowiązkowego	
i	dobrowolnego	ubezpieczenia	rozpoczyna	się:

1)	 po	upływie	30	dni	od	zawarcia	umowy	ubezpieczenia,	
jednak	nie	wcześniej	niż	od	1	kwietnia	w	roku	zbioru	
plonów,	w	przypadku	ubezpieczenia	od	szkód	
spowodowanych	przez	powódź	i	suszę,

2)	 po	upływie	14	dni	od	zawarcia	umowy	ubezpieczenia,	
w	przypadku	ubezpieczenia	od	szkód	spowodowanych	
przez	grad	i	przymrozki	wiosenne,

3)	 od	dnia	zawarcia	umowy	ubezpieczenia,	jednak	nie	
wcześniej	niż	od	1	grudnia	w	roku	poprzedzającym	
zbiór	plonów,	w	przypadku	ubezpieczenia	od	szkód	
spowodowanych	przez	ujemne	skutki	przezimowania.

	4.	 Odpowiedzialność	HDI	kończy	się:

1)	 z	zakończeniem	zbioru	plonów	z	działki	rolnej,
z	zastrzeżeniem	ust.	4	pkt.	2,

2)	 z	zakończeniem	ostatniego	zbioru	plonów	
w	okresie	ubezpieczenia,	o	ile	w	okresie	ubezpieczenia	
przeprowadza	się	kilka	zbiorów	plonów,

3)	 z	chwilą	rozwiązania	umowy	ubezpieczenia,	

4)	 z	dniem	30	kwietnia	w	roku	zbioru	plonów	
w	ubezpieczeniu	ryzyka	wystąpienia	szkód	
spowodowanych	ujemnymi	skutkami	przezimowania,

5)	 z	dniem	30	czerwca	w	roku	zbioru	plonów	
w	ubezpieczeniu	ryzyka	wystąpienia	szkód	
spowodowanych	przymrozkami	wiosennymi,

6)	 z	dniem	30	września	w	roku	zbioru	plonów	
w	ubezpieczeniu	ryzyka	wystąpienia	szkód	
spowodowanych	suszą,

7)	 z	dniem	30	listopada	w	roku	zbioru	plonów	
w	ubezpieczeniu	ryzyka	wystąpienia	szkód	
spowodowanych	gradem,	huraganem,	deszczem	
nawalnym,	lawiną,	obsunięciem	się	ziemi,	piorunem,	
powodzią,

8)	 z	chwilą	zaorania	ubezpieczonej	uprawy	przed	
terminem	zbioru	plonów	na	skutek	zdarzeń	objętych	
ochroną	ubezpieczeniową,	

UMOWA	UBEZPIECZENIA
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9)	 z	chwilą	zniszczenia	uprawy	na	skutek	zdarzeń	
nieobjętych	ochroną	ubezpieczeniową,

10)		 dla	uszkodzonej	uprawy	roślin	z	chwilą	uznania	szkody		
	 spowodowanej		ujemnymi		skutkami	przezimowania,

11)		 z	chwilą	uznania	szkody	za	szkodę	całkowitą.

	5.	 Jeżeli	HDI	ponosi	odpowiedzialność	jeszcze	przed	
zapłaceniem	składki	lub	jej	pierwszej	raty,	a	składka	lub	jej	
pierwsza	rata	nie	została	zapłacona	w	terminie,	HDI	może	
wypowiedzieć	umowę	ze	skutkiem	natychmiastowym	
i	żądać	zapłaty	składki/pierwszej	raty	składki	za	okres,	
przez	który	ponosiło	odpowiedzialność.	W	braku	
wypowiedzenia	umowy	przez	HDI	wygasa	ona	z	końcem	
okresu,	za	który	przypadała	nie	zapłacona	składka	lub	
jej	pierwsza	rata	i	w	takim	przypadku	HDI	przysługuje	
roszczenie	o	zapłatę	zaległej	składki	lub	jej	pierwszej	raty.

	6.	 Jeżeli	ubezpieczający	opłacił	składkę	lub	jej	pierwszą	ratę	
po	terminie	określonym	w	umowie	ubezpieczenia,	a	HDI	
nie	wypowiedziało	umowy	ze	skutkiem	natychmiastowym,	
umowa	ubezpieczenia	nie	wygasa,	a	wpłaconą	zaległą	
składkę	lub	jej	pierwszą	ratę	należy	przyjąć	
i	zaewidencjonować.

	7.	 W	przypadku	opłacania	składki	w	ratach,	jeżeli	
ubezpieczający	nie	opłaci	kolejnej	raty	składki	w	terminie	
określonym	w	dokumencie	ubezpieczenia,	HDI	może	
wezwać	ubezpieczającego	do	zapłaty	wymagalnej	
raty	składki	z	zagrożeniem,	że	brak	zapłaty	w	terminie	
7	dni	od	dnia	otrzymania	wezwania	spowoduje	ustanie	
odpowiedzialności	HDI	z	upływem	wyznaczonego	terminu	
płatności.	W	braku	wezwania	ze	strony	HDI	umowa	
ubezpieczenia	nie	wygasa,	a	HDI	przysługuje	roszczenie	
o	zapłatę	zaległej	raty	składki.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

	1.	 Umowa	ubezpieczenia	rozwiązuje	się:

1)	 z	upływem	ostatniego	dnia	okresu	ubezpieczenia,

2)	 z	upływem	30	dni	następujących	po	dniu	objęcia	przez	
nabywcę	gospodarstwa	rolnego	w	posiadanie,	o	ile	
nabywca	wypowiedział	umowę	ubezpieczenia	
w	terminie	określonym	w	§	11	ust.	3,

3)	 z	dniem	wypowiedzenia	przez	HDI	umowy	
ubezpieczenia	ze	skutkiem	natychmiastowym	lub	
z	upływem	okresu,	za	który	przypadała	nie	zapłacona	
składka	lub	jej	pierwsza	rata,	zgodnie	z	§	9	ust.	5,

4)	 z	upływem	7	dni	od	daty	otrzymania	wezwania	
do	zapłaty	zaległej,	kolejnej	raty	składki,	w	przypadku	
braku	jej	wpłaty,	zgodnie	z	§	9	ust.	7,

5)	 z	dniem	wypłaty	odszkodowania	wyczerpującego	
sumę	ubezpieczenia,

6)	 z	dniem	przejścia	posiadania	przedmiotu	
ubezpieczenia	na	inną	osobę,	z	zastrzeżeniem	§	11.

	2.	 Zapłacenie	składki/raty	składki	po	rozwiązaniu	umowy	
ubezpieczenia	nie	skutkuje	wznowieniem	tej	umowy,	
ani	też	zawarciem	nowej	umowy	na	dotychczasowych	
warunkach.

	3.	 W	przypadku	rozwiązania,	wypowiedzenia	lub	odstąpienia	
od	umowy	ubezpieczenia,	HDI	przysługuje	składka	
za	okres,	w	jakim	udzielało	ochrony	ubezpieczeniowej.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia10
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Przejście posiadania przedmiotu 
ubezpieczenia

	1.	 W	razie	przejścia	posiadania	gospodarstwa	rolnego	
i	przedmiotu	ubezpieczenia,	prawa	z	umowy	
ubezpieczenia	mogą	być	przeniesione	na	nabywcę,	
o	ile	jest	on	producentem	rolnym.	

	2.	 Przeniesienie	praw,	o	których	mowa	w	ust.	1	wymaga	
każdorazowo	zgody	HDI.

	3.	 Nabywca	ma	prawo	do	wypowiedzenia	umowy	
ubezpieczenia	przed	upływem	30	dni	od	objęcia	
gospodarstwa	rolnego	w	posiadanie.

	4.	 W	razie	przeniesienia	praw,	o	których	mowa	w	ust.	1,
na	nabywcę	przedmiotu	ubezpieczenia	przechodzą	także	
obowiązki,	które	ciążyły	na	zbywcy,	chyba	że	strony	
za	zgodą	HDI	umówiły	się	inaczej.	

	5.	 Pomimo	przejścia	obowiązków,	o	których	mowa	w	ust.	4,	
zbywca	odpowiada	solidarnie	z	nabywcą	za	zapłatę	
składki	przypadającej	za	czas	do	chwili	przejścia	
posiadania	przedmiotu	ubezpieczenia	na	nabywcę.

	6.	 Jeżeli	prawa,	o	których	mowa	w	ust.	1	nie	zostały	
przeniesione	na	nabywcę	przedmiotu	ubezpieczenia,	
stosunek	ubezpieczenia	wygasa	z	upływem	30	dni	
od	objęcia	gospodarstwa	rolnego	w	posiadanie	przez	
nabywcę

Wierzytelność ubezpieczeniowa

	1.	 Wierzytelność	ubezpieczającego	w	stosunku	do	HDI,	
której	treścią	jest	prawo	do	odszkodowania	może	być	
przedmiotem	zastawu	lub	cesji	pod	warunkiem	uprzedniej	
–	wyrażonej	na	piśmie	zgody	HDI.

	2.	 Uprawnionym	do	odszkodowania	jest	nabywca	
wierzytelności	ubezpieczeniowej	(zastawnik	lub	
cesjonariusz),	do	którego	stosuje	się	w	tym	zakresie	
odpowiednio	zasady	ubezpieczenia	na	cudzy	rachunek.

	3.	 Rozporządzanie	wierzytelnością	ubezpieczeniową	
przez	ubezpieczającego	nie	zwalnia	go	z	obowiązków	
związanych	z	wykonywaniem	umowy	ubezpieczenia.

UMOWA	UBEZPIECZENIA

Przejście posiadania przedmiotu 
ubezpieczenia

11 Wierzytelność ubezpieczeniowa12
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Suma ubezpieczenia 

	1.	 Górną	granicę	odpowiedzialności	HDI	stanowi	suma	
ubezpieczenia	określona	w	umowie	ubezpieczenia.	

	2.	 Sumę	ubezpieczenia	ustala	ubezpieczający	oddzielnie	dla	
gatunków	roślin	uprawnych,	w	wysokości	nie	wyższej	niż	
maksymalne	sumy	ubezpieczenia,	określone	
w	rozporządzeniu	ministra	właściwego	do	spraw	rolnictwa	
na	dany	rok	kalendarzowy.	

	3.	 Suma	ubezpieczenia	ulega	zmniejszeniu	o	wartość	
każdego	wypłaconego	odszkodowania,	aż	do	całkowitego	
jej	wyczerpania.

	4.	 Jeżeli	nie	umówiono	się	inaczej	i	z	uwzględnieniem	ust.2,	
suma	ubezpieczenia	dla	danego	gatunku	roślin	powinna	
odpowiadać	wartości	plonu	głównego	wyrażonego	jako:

1)	 iloczyn	powierzchni	danego	gatunku	roślin	
w	hektarach	z	dokładnością	do	0,01	ha,	
przewidywanej	wydajności	z	hektara	wyrażonej	

	 w	tonach	z	dokładnością	do	0,1	t	i	przewidywanej	
ceny	jednostkowej	w	pełnych	złotych	za	tonę	

lub

2)	 iloczyn	powierzchni	danego	gatunku	roślin	
w	hektarach	z	dokładnością	do	0,01	ha	i	ilości	
sadzonek	na	ha	w	sztukach	i	ceny	jednostkowej	
sadzonki	w	pełnych	złotych,	w	przypadku	
ubezpieczenia	drzew	i	krzewów	owocowych	oraz	
truskawek	według	wartości	nasadzeń.

	5.	 W	przypadku	ubezpieczenia	uprawy	tytoniu	suma	
ubezpieczenia	może	również	uwzględniać	wartość	
płatności	uzupełniających	dla	producentów	surowca	
tytoniowego,	z	zastrzeżeniem	ust.	2.	Zasady	przyznawania	
płatności	uzupełniających	określają	odrębne	przepisy	
prawa.

część 3
SUMA	UBEZPIECZENIA	
I WARUNKI JEJ ZMIANY

Suma ubezpieczenia 13
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Warunki zmiany sumy ubezpieczenia

	1.	 Na	wniosek	ubezpieczającego	suma	ubezpieczenia	może	
zostać	podwyższona	po	opłaceniu	dodatkowej	składki.

	2.	 Na	wniosek	ubezpieczającego	suma	ubezpieczenia	może	
zostać	zmniejszona,	w	sytuacji,	gdy	okaże	się,	
że	przewidywana	wartość	plonu	jest	mniejsza	o	30%	
od	wartości	podanej	przy	zawarciu	ubezpieczenia.	Zwrot	
składki	przysługuje	od	pomniejszonej	odpowiednio	sumy	
ubezpieczenia.

	3.	 Wniosek	o	podwyższenie	lub	pomniejszenie	sumy	
ubezpieczenia	należy	składać	nie	później	niż:

1)	 do	dnia	10	grudnia	przed	rokiem	zbiorów,	
w	przypadku	ubezpieczenia	od	ryzyka	ujemnych	
skutków	przezimowania,

2)	 do	dnia	10	czerwca	w	roku	zbiorów,	w	przypadku	
ubezpieczenia	od	pozostałych	ryzyk.

	4.	 Zmieniona	suma	ubezpieczenia	stanowi	górną	granicę	
odpowiedzialności	HDI	od	dnia	następnego	po	opłaceniu	
dodatkowej	składki,	z	uwzględnieniem	okresu	karencji,	
o	którym	mowa	w	§	9	ust.	2.

Warunki zmiany sumy ubezpieczenia14
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Sposób ustalania składki 
ubezpieczeniowej

	1.	 Składkę	za	ubezpieczenie	ustala	się	według	taryfy	składek	
aktualnej	w	dniu	zawierania	umowy	ubezpieczenia.

	2.	 Składka	ustalana	jest	po	dokonaniu	oceny	ryzyka	
ubezpieczeniowego	i	uzależniona	jest	od:

1)	 wrażliwości	gatunku	roślin	na	ryzyka	wchodzące	
w	zakres	ubezpieczenia,

2)	 sumy	ubezpieczenia,

3)	 strefy	ryzyka	określonej	w	taryfi	e	składek.

	3.	 Przy	zmianie	warunków	umowy	ubezpieczenia	
w	trakcie	jej	trwania,	powodującej	konieczność	opłacenia	
dodatkowej	składki	lub	zwrotu	składki,	składkę	tę	przelicza	
się	według	taryfy	składek	zgodnej	z	datą	zawartej	umowy	
ubezpieczenia.

	4.	 Dodatkowa	składka,	o	której	mowa	w	ust.	3	płatna	jest	
jednorazowo.

Sposób opłacania składki 
ubezpieczeniowej

	1.	 Opłata	składki	lub	jej	pierwszej	raty	następuje	przy	
zawieraniu	umowy	ubezpieczenia,	chyba	że	
w	dokumencie	ubezpieczenia	określono	inny	sposób	bądź	
termin	opłacenia	składki	lub	pierwszej	jej	raty.	

	2.	 Jeżeli	umowa	ubezpieczenia	doszła	do	skutku	przed	
doręczeniem	dokumentu	ubezpieczenia,	opłaty	składki	lub	
jej	pierwszej	raty	należy	dokonać	w	ciągu	14	dni	od	jego	
doręczenia.

	3.	 HDI	może	wyrazić	zgodę	na	opłatę	składki	w	dwóch	
lub	czterech	ratach,	przy	czym	terminy	opłat	kolejnych	
rat	składki	HDI	określa	w	dokumencie	ubezpieczenia,	
a	nieopłacenie	kolejnej	raty	składki	we	wskazanym	
terminie	może	powodować	ustanie	odpowiedzialności	HDI	
zgodnie	z	§	9	ust.	7.

część 4 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Sposób ustalania składki 
ubezpieczeniowej
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ubezpieczeniowej
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	4.	 HDI	może	potrącić	zaległą	składkę/ratę	składki	z	kwoty	
wypłacanego	odszkodowania	w	przypadku,	gdy	termin	jej	
płatności	przypadał	przed	dniem	wypłaty	odszkodowania.	
Zapis	ten	nie	ma	zastosowania	w	przypadku	zawarcia	
umowy	ubezpieczenia	na	cudzy	rachunek.

	5.	 Jeżeli	zapłata	składki	lub	raty	składki	dokonywana	jest	
w	formie	przelewu	bankowego	lub	przekazu	pocztowego,	
za	datę	zapłaty	uważa	się	datę	wpływu	środków	
pieniężnych	na	rachunek	bankowy	HDI.

Dopłata do składki ubezpieczeniowej

	1.	 Dopłata	do	składki	przysługuje	do	umów	ubezpieczenia,	
w	przypadku,	gdy	producent	rolny	złożył	pisemny	wniosek	
o	ubezpieczenie	upraw	z	dopłatami	budżetu	państwa,	
zawarł	umowę	ubezpieczenia	i	opłacił	należną	składkę.	

	2.	 Wysokość	dopłat	do	składek	za	ubezpieczenie	upraw	
wynosi	do	50%	ale	nie	mniej	niż	40%	składki,	jeżeli	stawki	
taryfowe	za	ubezpieczenie	od	jednego	lub	wszystkich	
ryzyk	nie	przekraczają:	

1)	 3,5%	sumy	ubezpieczenia	przy	ubezpieczeniu	upraw	
zbóż,	kukurydzy,	rzepaku	jarego,	rzepiku,	ziemniaków	
lub	buraków	cukrowych,

2)	 5%	sumy	ubezpieczenia	przy	ubezpieczeniu	upraw	
rzepaku	ozimego,	warzyw	gruntowych,	chmielu,	
tytoniu,	drzew	i	krzewów	owocowych,	truskawek	
lub	roślin	strączkowych.	

	3.	 W	przypadku,	gdy	stawka	taryfowa	przekracza	wartości	
określone	w	ust.	2,	ale	nie	jest		wyższa	niż	6%	sumy	
ubezpieczenia,	dopłata	przysługuje	do	składki	obliczonej	
według	stawek	określonych	w	ust.	2.

	4.	 Dopłaty	stanowią	część	składek	należnych	HDI	z	tytułu	
zawartych	umów	ubezpieczenia	i	nie	mogą	rodzić	żadnych	
roszczeń	po	stronie	ubezpieczającego.

Sposób zwrotu składki ubezpieczeniowej

	1. W	przypadku	rozwiązania,	wypowiedzenia	lub	odstąpienia	
od	umowy	ubezpieczenia	ubezpieczającemu	przysługuje	
zwrot	składki,	za	niewykorzystany	okres	ochrony	
ubezpieczeniowej.

	2.	 Wysokość	składki	ubezpieczeniowej	podlegającej	
zwrotowi	ustala	się	proporcjonalnie	do	niewykorzystanego	
okresu	ubezpieczenia.	

	3.	 Jeżeli	w	trakcie	trwania	umowy	ubezpieczenia	zostało	
wypłacone	odszkodowanie	za	szkody	częściowe,	które	
nie	wyczerpało	sumy	ubezpieczenia,	zwrot	składki	
naliczany	jest	od	dnia	wydania	decyzji	HDI	o	wypłaceniu	
odszkodowania	i	od	sumy	ubezpieczenia	pozostałej	
po	wypłaceniu	odszkodowania.

Dopłata do składki ubezpieczeniowej17
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Prawa i obowiązki ubezpieczającego 

	1.	 Ubezpieczający,	ubezpieczony	lub	uprawniony	
z	umowy	ubezpieczenia	ma	prawo	uzyskać	od	HDI	
informacje	i	dokumenty	gromadzone	w	celu	ustalenia	
odpowiedzialności	HDI	lub	wysokości	odszkodowania.

	2.	 Osoby,	o	których	mowa	w	ust.	1	mogą	żądać	pisemnego	
potwierdzenia	przez	HDI	udostępnionych	informacji,	
a	także	sporządzania	na	swój	koszt	kserokopii	
dokumentów	i	potwierdzania	ich	zgodności	z	oryginałem.

	3.	 Ubezpieczający	przed	zawarciem	umowy	ubezpieczenia	
obowiązany	jest:

1)	 podać	do	wiadomości	HDI	wszystkie	znane	sobie	
okoliczności	istotne	do	oceny	ryzyka	i	ustalenia	składki,	
o	które	HDI	pytało	w	formularzu	oferty	(wniosku)	albo	
w	innych	pismach,

2)	 umożliwić	HDI	lustrację	stanu	upraw	roślin,	które	
ubezpieczający	zamierza	zgłosić	do	ubezpieczenia.	

	4.	 Jeżeli	ubezpieczający	zawiera	umowę	przez	przedstawiciela	
obowiązek,	o	którym	mowa	w	ust.	3	ciąży	również	na	
przedstawicielu	i	obejmuje	ponadto	okoliczności	jemu	
znane.

	5.	 Ubezpieczający	w	trakcie	trwania	umowy	ubezpieczenia	
obowiązany	jest:

1)	 zawiadomić	HDI	na	piśmie	w	ciągu	3	dni	roboczych	
po	otrzymaniu	informacji	o	wszelkich	zmianach	
okoliczności,	o	których	mowa	w	ust.	3,

2)	 zapewnić	wstęp	na	teren	gospodarstwa	rolnego,

3)	 wskazać	i	umożliwić	dostęp	do	działek	rolnych	
w	posiadaniu	ubezpieczającego.

	6.	 W	razie	powstania	szkody	ubezpieczający	zobowiązany	
jest:

1)	 powiadomić	HDI	o	szkodzie	w	sposób,	o	którym	mowa	
w	§	21	ust.	1	-	5	podając	rodzaj	i	rozmiar	szkody	oraz	
uzasadnienie	roszczenia,

2)	 użyć	środków	zapobiegających	powiększeniu	się	
rozmiarów	szkody,	

część 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
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3)	 nie	zmieniać	stanu	uszkodzonych	upraw	do	chwili	
zakończenia	oględzin	szkody	przez	HDI,	chyba,	
że	zmiana	ta	jest	konieczna	dla	zapobiegnięcia	
powiększeniu	się	szkody	i	HDI	wyraziło	na	nią	zgodę,

4)	 być	obecnym	przy	oględzinach	szkody	lub	wyznaczyć	
pełnomocnika,	

5)	 udzielić	przedstawicielowi	HDI	pomocy	i	wyjaśnień	
w	ustalaniu	okoliczności	powstania	szkody,	
jej	rozmiarów	i	wysokości,

6)	 zabezpieczyć	prawa	HDI	do	dochodzenia	roszczeń	
odszkodowawczych	wobec	osób	odpowiedzialnych	
za	szkodę,

7)	 przy	szkodach	na	krótko	przed	zbiorami	i	za	zgodą	HDI	
pozostawić	na	całej	długości	i	wzdłuż	środka	działki	
rolnej	z	uszkodzoną	uprawą,	pas	o	szerokości	6	m	
z	niezebranym	plonem.

	7.	 HDI	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	skutki	okoliczności,	
które	zgodnie	z	ust.	5	pkt.	1	i	ust.	6	pkt.	1	nie	zostały	
podane	do	wiadomości	HDI.

	8.	 W	przypadku	zawarcia	umowy	ubezpieczenia	na	cudzy	
rachunek	postanowienia	ust.	4	–	7	stosuje	się	również	
do	ubezpieczonego,	chyba	że	ubezpieczony	nie	wiedział	
o	zawarciu	umowy	na	jego	rachunek.

	9.	 Ubezpieczający	lub	uprawniony	z	umowy	ubezpieczenia	
może	wnieść	w	formie	pisemnej	skargę	lub	zażalenie,	
dotyczącą	działalności	HDI	związanej	z	wykonywaniem	
umowy	ubezpieczenia	do	jednostki	nadrzędnej	nad	
jednostką,	której	skarga	dotyczy	lub	do	Rzecznika	
Ubezpieczonych.

Prawa i obowiązki HDI

 1.	 HDI	może	zbierać,	odpowiednio	w	celu	oceny	ryzyka	
ubezpieczeniowego	lub	wykonania	umowy	ubezpieczenia,	
zawarte	w	umowach	ubezpieczenia	lub	oświadczeniach	
ubezpieczających	składanych	przed	zawarciem	umowy	
ubezpieczenia	dane	ubezpieczonych	lub	uprawnionych	
z	umowy	ubezpieczenia.

	2.	 Przed	zawarciem	umowy	ubezpieczenia	HDI	ma	
obowiązek	doręczyć	ubezpieczającemu	tekst	OWU	i	fakt	
ten	winien	być	potwierdzony	przez	ubezpieczającego	
w	dokumencie	ubezpieczenia.

	3.	 HDI	ma	obowiązek	na	żądanie	ubezpieczającego,	
ubezpieczonego	lub	uprawnionego	z	umowy	
ubezpieczenia	udostępnić	posiadane	przez	siebie	
informacje	związane	ze		zdarzeniem	będącym	podstawą	
ustalenia	jego	odpowiedzialności	oraz	ustalenia	
okoliczności	zdarzenia	losowego,	jak	również	wysokości	
odszkodowania.

	4.	 HDI	ma	obowiązek	poinformować	ubezpieczającego	
o	możliwości	dochodzenia	roszczenia	na	drodze	sądowej.

	5.	 HDI	przysługuje	prawo	monitorowania	ryzyka	dla	celów	
ubezpieczeniowych.

Prawa i obowiązki HDI20
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Tryb dochodzenia roszczeń z umowy 
ubezpieczenia

	1.	 W	przypadku	wystąpienia	szkody	objętej	zakresem	
ubezpieczenia,	ubezpieczający	zobowiązany	jest	zgłosić	
ten	fakt	pisemnie	na	formularzu	„Zgłoszenia	szkody	
w	uprawach”	do	jednostki	organizacyjnej	HDI	wskazanej	
na	dokumencie	ubezpieczenia.

	2.	 W	razie	zawarcia	umowy	ubezpieczenia	na	cudzy	
rachunek	do	zgłoszenia	szkody	obowiązany	jest	zarówno	
ubezpieczający,	jak	i	ubezpieczony,	chyba	że	ubezpieczony	
nie	wiedział	o	zawarciu	umowy	na	jego	rachunek.

	3.	 Zgłoszenie	szkody,	o	którym	mowa	w	ust.	1	winno	
nastąpić	niezwłocznie,	nie	później	niż	w	ciągu	3	dni	
roboczych	od	zajścia	zdarzenia	lub	uzyskania	o	nim	
informacji,	z	zastrzeżeniem	ust.	5.

	4.	 W	przypadku	wystąpienia	szkód	w	okresie	od	15	dnia	
przed	planowanym	terminem	zbioru	plonu	głównego,	
zgłoszenie	szkody	winno	nastąpić	na	piśmie	i	telefonicznie	

w	ciągu	24	godzin	od	zajścia	zdarzenia	lub	uzyskania	
o	nim	informacji.

	5.	 Zgłoszenie	szkody	objętej	ubezpieczeniem	ryzyka	
ujemnych	skutków	przezimowania	winno	nastąpić	
nie	później	niż	do	1	maja	w	roku	zbioru	plonów.

	6.	 W	razie	naruszenia	z	winy	umyślnej	lub	rażącego	
niedbalstwa	obowiązków	określonych	w	ust.	3	-	5,	
HDI	może	odpowiednio	zmniejszyć	odszkodowanie,	
o	ile	naruszenie	obowiązków	przyczyniło	się	
do	zwiększenia	szkody	lub	uniemożliwiło	ustalenie	
okoliczności	i	skutków	zdarzenia.

	7.	 Po	otrzymaniu	zawiadomienia	o	szkodzie	objętej	
ochroną	ubezpieczeniową,	w	terminie	7	dni	od	dnia	
otrzymania	tego	zawiadomienia,	HDI	informuje	o	tym	
ubezpieczającego	lub	ubezpieczonego	-	jeżeli	nie	są	oni	
osobami	występującymi	z	tym	zawiadomieniem	oraz	
podejmuje	postępowanie	dotyczące	ustalenia	stanu	
faktycznego	zdarzenia,	zasadności	zgłoszonych	roszczeń	
i	wysokości	odszkodowania,	a	także	informuje	osobę	
występującą	z	roszczeniem	pisemnie	lub	w	inny	sposób,	

część 6
ODSZKODOWANIA Z UMOWY 
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na	który	osoba	ta	wyraziła	zgodę,	jakie	dokumenty	
są	potrzebne	do	ustalenia	odpowiedzialności	HDI	lub	
wysokości	odszkodowania,	jeżeli	jest	to	niezbędne	
do	dalszego	prowadzenia	postępowania.	

Sposób ustalania wysokości szkody 
i odszkodowania

	1.	 HDI	ustala	odszkodowanie	w	kwocie	odpowiadającej	
wysokości	szkody,	nie	większej	jednak	niż	95%	sumy	
ubezpieczenia	określonej	w	umowie	ubezpieczenia	
dla	poszczególnych	gatunków	roślin	uprawnych.	

	2.	 W	ramach	postępowania	przeprowadzanego	w	celu	
ustalenia	wysokości	szkody,	HDI	może	przeprowadzić	
kilkakrotnie	oględzin	szkody,	o	ile	wymaga	tego	rozmiar	
i	rodzaj	szkód.

	3.	 Podczas	pierwszych	oględzin	szkody	HDI	ustala	przyczynę	
i	wstępną,	szacunkową	wysokość	szkody	przed	upływem	
14	dni	od	otrzymania	zgłoszenia	szkody.

	4.	 Ostateczną	wysokość	szkody	HDI	ustala	podczas	oględzin	
końcowych	w	okresie	na	krótko	przed	zbiorami	plonów,	
w	terminie		uzgodnionym	z	ubezpieczającym,	
z	zastrzeżeniem	ust.	5.

	5.	 HDI	może	zadecydować	o	przyjęciu	wyniku	pierwszych	
oględzin	szkody	do	ustalenia	ostatecznej	wysokości	
szkody,	jeżeli	szkoda	powstała	w	okresie	do	21	dni	przed	
zbiorem	plonów	lub	gdy	wysokość	szkody	nie	przekracza	
wartości	procentowej	straty	ilościowej	plonu	określonej	
w	umowie	ubezpieczenia.

	6.	 HDI	informuje	ubezpieczającego	o	wynikach	
przeprowadzonych	oględzin	końcowych	w	formie	
protokołu	ustalenia	wysokości	szkody.	

	 W	przypadku	odmowy	podpisania	protokołu	ustalenia	
wysokości	szkody	ubezpieczający	może	skorzystać	z	trybu	
określonego	w	§	24.

	7.	 Ubezpieczający	podpisując	protokół,	o	którym	mowa	
w	ust.	6	uznaje	wynik	oględzin	końcowych	szkody.

	8.	 Jako	podstawę	do	obliczenia	wysokości	szkody	przyjmuje	
się:

1)	 powierzchnię	działki	rolnej	lub	jej	części,	na	której	
ubezpieczone	gatunki	roślin	zostały	uszkodzone	
lub	zniszczone,

2)	 fazę	rozwojową	uszkodzonej	rośliny	w	dniu	powstania	
szkody,	

3)	 procentowy	rozmiar	i	rodzaje	uszkodzeń	roślin,

4)	 stratę	ilościową	plonu	głównego	wyrażoną	
w	procentach	wydajności	plonu,	jaka	zostałaby	
osiągnięta,	gdyby	szkoda	nie	powstała,	jednak	
nie	wyższa	niż	podana	w	dokumencie	ubezpieczenia,	

5)	 cenę	jednostkową	dla	danego	uszkodzonego	gatunku	
roślin	określoną	w	dokumencie	ubezpieczenia.

	9.	 W	przypadku	stwierdzenia	niedoubezpieczenia	
podczas	ustalania	wysokości	szkody,	HDI	wypłaca	
odszkodowanie	pomniejszając	je	o	procent,	o	jaki	
rzeczywista	powierzchnia	danego	gatunku	roślin	
w	gospodarstwie	jest	większa	niż	powierzchnia	danego	
gatunku	roślin	zadeklarowana	do	ubezpieczenia.

10.	 W	przypadku	stwierdzenia	nadubezpieczenia	podczas	
ustalania	wysokości	szkody,	HDI	wypłaca	odszkodowanie	
obliczone	według	rzeczywistej	wydajności	plonu.	

11.	 Jeżeli	ten	sam	przedmiot	ubezpieczenia	został	
wielokrotnie	uszkodzony	w	okresie	ubezpieczenia,	
HDI	ustala	łączną	wartość	szkody.

Sposób ustalania wysokości szkody 
i odszkodowania
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12.	 Jeżeli	ten	sam	przedmiot	ubezpieczenia,	w	tym	
samym	czasie	jest	ubezpieczony	od	tego	samego	
ryzyka	u	dwóch	lub	więcej	ubezpieczycieli	na	sumy,	
które	łącznie	przewyższają	jego	wartość	
ubezpieczeniową,	ubezpieczający	nie	może	żądać	
odszkodowania	przenoszącego	wysokość	szkody.	
Między	ubezpieczycielami	każdy	z	nich	odpowiada	
w	takim	stosunku,	w	jakim	przyjęta	przez	niego	suma	
ubezpieczenia	pozostaje	do	łącznych	sum	wynikających	
z	podwójnego	lub	wielokrotnego	odszkodowania.	

13.	 HDI	nie	odpowiada	za	koszty	związane	z	obecnością	
ubezpieczającego,	ubezpieczonego	lub	ich	pełnomocnika	
przy	oględzinach	szkody.

14.	 HDI	uznaje	za	szkodę	spowodowaną	ujemnymi	skutkami	
przezimowania,	straty	ilościowe	plonu	głównego,	
polegające	na	zmniejszeniu	o	51%	średniej	obsady	roślin	
na	1	m2	w	porównaniu	do	średniej	obsady	roślin	na	1	m2 
zadeklarowanej	przy	zawarciu	umowy	ubezpieczenia.

15.	 Wartość	średniej	obsady	uszkodzonej	uprawy	roślin	
określona	w	ust.	14	nie	może	przekraczać	w	dniu	oględzin	
szkody	20	roślin	na	1	m2	w	uprawach	rzepaku	ozimego	
lub	rzepiku	ozimego	lub	115	roślin	na	1	m2	w	uprawach	
pszenicy	ozimej,	pszenżyta	ozimego,	jęczmienia	ozimego	
lub	żyta	ozimego.

16.	 W	przypadku	uznania	szkody	ujemnych	skutków	
przezimowania	HDI	wypłaca	odszkodowanie	w	wysokości	
33%	sumy	ubezpieczenia	uszkodzonej	uprawy	roślin.	

17.	 W	przypadku	powstania	szkody	całkowitej	spowodowanej	
jednym	lub	kilkoma	z	ryzyk	określonych	w	§	2	ust.	2	pkt	1	
–	9,	HDI	wypłaca	odszkodowanie:

1)	 w	wysokości	95%	sumy	ubezpieczenia	pomniejszone	
o		zaoszczędzone	koszty	dalszego	prowadzenia	
uprawy,	które	ubezpieczający	poniósłby,	gdyby	nie	

doszło	do	szkody,	o	ile	terminy	agrotechniczne	nie	
pozwalają	na	założenie	uprawy	zastępczej	

lub

2)	 w	wysokości	40%	sumy	ubezpieczenia	i	w	wysokości	
kosztów	założenia	uprawy	zastępczej,	o	ile	terminy	
agrotechniczne	pozwalają	na	założenie	uprawy	
zastępczej	i	prowadzenie	uprawy	zastępczej	jest	
uzasadnione	ze	względów	ekonomicznych	
i	agrotechnicznych.

18.	 Wysokość	zaoszczędzonych	kosztów	dalszego	
prowadzenia	uprawy,	o	których	mowa	w	ust.	17	pkt.	1,	
HDI	ustala	wspólnie	z	ubezpieczającym.	

19.	 Objęcie	ochroną	ubezpieczeniową	uprawy	zastępczej	
wymaga	zawarcia	nowej	umowy	ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania

	1.	 HDI	wypłaca	odszkodowanie	na	podstawie	uznania	
roszczenia	uprawnionego	z	umowy	ubezpieczenia	
w	wyniku	ustaleń	dokonanych	w	postępowaniu,	o	którym	
mowa	w	§	22,	zawartej	z	nim	ugody	lub	prawomocnego	
orzeczenia	sądu.

	2.	 Odszkodowanie	wypłaca	się	ubezpieczającemu,	
ubezpieczonemu	lub	osobie	uprawnionej	do	odbioru	
odszkodowania.

	3.	 HDI	wypłaca	odszkodowanie	w	terminie	30	dni,	licząc	
od	daty	otrzymania	zawiadomienia	o	szkodzie.	Jednakże	
HDI	nie	pozostaje	w	opóźnieniu	w	spełnieniu	świadczenia,	
w	okolicznościach,	o	których	mowa	w	§	22	ust.	4.	

	4.	 Gdyby	wyjaśnienie	w	terminie	określonym	w	ust.	3,	
okoliczności	koniecznych	do	ustalenia	odpowiedzialności	

ODSZKODOWANIA	Z	UMOWY	UBEZPIECZENIA
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HDI	albo	wysokości	odszkodowania	okazało	się	
niemożliwe,	odszkodowanie	powinno	być	wypłacone	
w	ciągu	14	dni	od	dnia,	w	którym	przy	zachowaniu	
należytej	staranności	wyjaśnienie	tych	okoliczności	było	
możliwe.	Jednakże	bezsporną	część	odszkodowania	HDI	
powinno	wypłacić	w	terminie	przewidzianym	w	ust.	3.

	5.	 Jeżeli	w	terminach	określonych	w	umowie	lub	ustawie	
HDI	nie	wypłaci	odszkodowania,	zawiadamia	pisemnie	
osobę	zgłaszającą	roszczenie	o	przyczynach	niemożności	
zaspokojenia	jej	roszczeń	w	całości	lub	części,	a	także	
wypłaca	bezsporną	część	odszkodowania.

	6.	 Jeżeli	odszkodowanie	nie	przysługuje	lub	przysługuje	
w	innej	wysokości	niż	określona	w	zgłoszonym	roszczeniu,	
HDI	informuje	o	tym	pisemnie	osobę	występującą	
z	roszczeniem,	wskazując	na	okoliczności	oraz	na	
podstawę	prawną	uzasadniającą	całkowitą	lub	częściową	
odmowę	wypłaty	odszkodowania.	Informacja	ta	powinna	
zawierać	pouczenie	o	możliwości	dochodzenia	roszczenia	
na	drodze	sądowej.

	7.	 Jeżeli	ubezpieczający	lub	ubezpieczony	lub	poszkodowany	
nie	zgadza	się	z	ustaleniami	HDI,	co	do	odmowy	
wypłaty	odszkodowania	albo	co	do	jego	wysokości,	
może	w	terminie	30	dni	od	daty	zawiadomienia	złożyć	
w	formie	pisemnej	odwołanie	co	do	odmowy	wypłaty	
odszkodowania	albo	co	do	jego	wysokości.	

	8.	 Odwołanie,	o	którym	mowa	w	ust.	7	składa	się	do	
jednostki	nadrzędnej	nad	jednostką,	która	wydała	decyzję.

	9.	 Odwołanie,	o	którym	mowa	w	ust.	7	powinno	być	
rozpatrzone	w	terminie	30	dni	od	daty	jego	złożenia,	
z	zastrzeżeniem	ust.	10.

10.	 W	przypadku,	gdy	ze	względu	na	skomplikowany	stan	
faktyczny	sprawy	bądź	konieczność	przeprowadzenia	
dodatkowych	ekspertyz	i	czynności	wyjaśniających,	

rozpatrzenie	odwołania	w	terminie	wskazanym	w	ust.	
9	nie	będzie	możliwe,	składający	odwołanie	zostanie	
powiadomiony	na	piśmie	o	powodach	i	przewidywanym	
terminie	rozpatrzenia	odwołania,	a	jego	ostateczne	
rozpatrzenie	nie	może	nastąpić	później,	niż	w	terminie	
14	dni	od	daty	zakończenia	czynności	uzasadniających	
zmianę	terminu	rozpatrzenia	odwołania.

11.	 Ubezpieczający,	ubezpieczony	lub	uprawniony	z	umowy	
ubezpieczenia	może	wytoczyć	powództwo	o	roszczenia	
wynikające	z	umów	ubezpieczenia	-	według	przepisów	
o	właściwości	ogólnej	albo	przed	sąd	właściwy	dla	jego	
miejsca	zamieszkania	lub	siedziby.

Postępowanie ugodowe, postępowanie 
rzeczoznawców

	1.	 Jeżeli	ubezpieczający	nie	zgadza	się	z	wynikiem	oględzin	
końcowych	szkody,	winien	zgłosić	HDI	na	piśmie	w	ciągu	
24	godzin	wniosek	o	przeprowadzenie	ponownych	
oględzin	szkody.	HDI	w	ciągu	24	godzin	od	otrzymania	
wniosku,	wskazuje	termin	przeprowadzenia	ponownych	
oględzin	szkody	i	powołuje	skład	komisji	ugodowej,	która	
przeprowadzi	ponowne	oględziny	szkody.

	2.	 W	skład	komisji	ugodowej	wchodzą	rzeczoznawcy	
powołani	przez	HDI.

	3.	 Jeżeli	ubezpieczający	nie	zgodzi	się	z	wynikiem	
ustalenia	wysokości	szkody	w	ramach	oględzin	szkody	
przeprowadzonych	przez	komisję	ugodową,	może	
uzgodnić	z	HDI	w	ciągu	48	godzin	od	zakończenia	tych	
oględzin	szkody,	aby	okoliczności	powstania	szkody,	
jej	rozmiary	lub	wysokość	zostały	ustalone	przez	komisję	
rzeczoznawców,	w	skład	której	wchodzi	rzeczoznawca	

Postępowanie ugodowe, postępowanie 
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powołany	przez	HDI	i	rzeczoznawca	powołany	przez	
ubezpieczającego.

	4.	 Każda	ze	stron	ponosi	koszty	rzeczoznawcy,	którego	
powołała	do	komisji	rzeczoznawców.	

	5.	 Jeżeli	w	toku	postępowania	rzeczoznawców	nie	dojdzie	
do	zawarcia	zgody,	dalsze	postępowanie	określają	
postanowienia	§	23	ust.	7	–	11.

Roszczenie regresowe (zwrotne)

	1.	 Jeżeli	nie	umówiono	się	inaczej,	z	dniem	wypłaty	
odszkodowania	przez	HDI	roszczenie	ubezpieczającego	
przeciwko	osobie	trzeciej,	odpowiedzialnej	za	szkodę	
przechodzi	z	mocy	prawa	na	HDI	do	wysokości	
zapłaconego	odszkodowania.

	2.	 Jeżeli	HDI	wypłaciło	tylko	część	odszkodowania,	
ubezpieczającemu	przysługuje	co	do	pozostałej	części	
pierwszeństwo	zaspokojenia	przed	roszczeniem	HDI.

	3.	 Nie	przechodzą	na	HDI	roszczenia	ubezpieczającego	
przeciwko	osobom,	z	którymi	ubezpieczający	pozostaje	
we	wspólnym	gospodarstwie	domowym,	chyba	że	
sprawca	wyrządził	szkodę	umyślnie.

	4.	 Postanowienia	ust.	1	–	3	stosuje	się	odpowiednio	w	razie	
zawarcia	umowy	na	cudzy	rachunek.

Postanowienia końcowe

	1.	 Zawiadomienia	i	oświadczenia,	które	w	związku	z	umową	
ubezpieczenia	są	składane	przez	strony	tej	umowy,	
powinny	być	sporządzone	na	piśmie	i	doręczane	za	
potwierdzeniem	odbioru	lub	przesyłane	listem	poleconym.

	2.	 Ogólne	warunki	ubezpieczenia	upraw	rolnych	z	dopłatami	
budżetu	państwa	zostały	zatwierdzone	przez	Zarząd	HDI	
Asekuracja	TU	S.A.	Uchwałą	nr	189/2010	z	dnia	
9	listopada	2010	r.,	tekst	jednolity	przyjęty	Uchwałą	
nr	73/2011	z	dnia	13	kwietnia	2011	r.	

	3.	 Niniejsze	ogólne	warunki	ubezpieczenia	mają	
zastosowanie	do	umów	ubezpieczenia	zawieranych	
od	dnia	1	maja	2011	r.

ODSZKODOWANIA	Z	UMOWY	UBEZPIECZENIA
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