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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia upraw od zdarzeń 

losowych, zwanych dalej “OWU”, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”, 
zwane dalej “Towarzystwem”, udziela ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie skutków 
zdarzeń losowych zaistniałych w uprawach rolnych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej. W 
takim wypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego odnoszą się do osoby 
trzeciej (Ubezpieczonego), z wyjątkiem obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej.   

3. Zarzut Towarzystwa mający wpływ na jego odpowiedzialność może być podniesiony 
również przeciwko Ubezpieczonemu. 

4. W porozumieniu z Ubezpieczającym, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone 
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU, określone w formie 
pisemnej. 

 
 

§ 2 
1. Określenia użyte w OWU oznaczają: 

1) Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia i zobowiązana 
jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczającym może być Członek 
Towarzystwa lub osoba przystępująca do Towarzystwa;. 

2) Ubezpieczony –– jest to Ubezpieczający lub inny podmiot będący osobą fizyczną, 
prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, na rachunek 
którego zawarto umowę ubezpieczenia; Ubezpieczony musi być członkiem 
Towarzystwa lub przystępować do Towarzystwa,  

3) uprawa - dany rodzaj rośliny obsiany (obsadzony) na wszystkich polach (działkach, 
obszarach), należących do ubezpieczonego w danej miejscowości, 

4) koszty włożone - koszty założenia plantacji upraw ozimych łącznie z zabiegami 
agrotechnicznymi i pielęgnacyjnymi wykonanymi w roku poprzedzającym rok zbioru 
plonów, 

5) szkoda -  w zależności od rodzaju rośliny i czynnika powodującego szkodę, w 
zakresie poniżej wielkości plonu określonego w umowie ubezpieczenia, są to: 
a) ilościowe ubytki plonu, 
b) jakościowe straty plonu w nadziemnych częściach warzyw przeznaczonych na 

spożycie, owocach,wiklinie, tytoniu, chmielu, słomie roślin włóknistych, 
c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, 

            d) utrata kosztów włożonych.   
6) szkoda całkowita –  ubytki plonu wynoszące, w przypadku: 

a) upraw warzyw – co najmniej 80% straty  plonu określonego w umowie 
ubezpieczenia, 
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b) pozostałych upraw – co najmniej 60% straty plonu określonego w umowie 
ubezpieczenia. 

7) pole – zwarty obszar danej uprawy, nie przedzielony żadnymi barierami naturalnymi, 
2. Za szkody spowodowane przez: 

1) gradobicie - uważa szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego w postaci bryłek 
lodu powodującego bezpośrednie uszkodzenie lub zniszczenie uprawy; w plonie 
drzew owocowych i krzewów jagodowych, przed zakończeniem naturalnego opadu 
owoców, za szkody uważa się tylko takie uszkodzenia, które powodują deformację 
owoców a szacowania tych szkód dokonuje się po zakończeniu naturalnego opadu 
owoców, 

2) powódź - uważa się szkody powstałe wskutek: 
a) zalania terenów w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub 

stojących, 
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych. 

3) deszcz nawalny - uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenu przez deszcz o 
współczynniku wydajności co najmniej 4, ustalonym przez IMiGW lub stacje 
meteorologiczne; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika, bierze 
się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące 
wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,  

4) przymrozki wiosenne - uważa się szkody powstałe na skutek ujemnych temperatur 
powodujących całkowite zniszczenie roślin lub całkowitą lub częściową utratę plonu; 

5) ujemne skutki przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych - uważa 
się szkody spowodowane wymarznięciem, wygniciem, wyprzeniem, wymoknięciem 
roślin w okresie zimy oraz przymrozkami wiosennymi;  

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

7) ogień - uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się 
poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile.  

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 3 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są rośliny uprawne lub ich plon główny albo koszty włożone 
na określonej w umowie ubezpieczenia powierzchni uprawy, z wyjątkiem roślin 
uprawianych w szklarniach,  namiotach foliowych lub inspektach oraz upraw leśnych.  

2. Plony roślin wieloletnich mogą być objęte ubezpieczeniem tylko w latach ich plonowania. 
3. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być tylko te uprawy roślin do założenia których (siew, 

sadzenie) użyto materiał siewny odmian znajdujących się na listach odmian 
dopuszczonych do uprawy, w danym rejonie, przez Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych.  
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§ 4 
1. Ubezpieczeniem mogą być objęte: 

1) od skutków gradobicia, powodzi i deszczu nawalnego - wszystkie rośliny uprawne lub 
ich plony główne; 

2) od skutków wiosennych przymrozków - rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub 
wysadzane do gruntu na wiosnę; 

3) od ujemnych skutków przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych - 
rośliny uprawne ozime, wieloletnie i trwałe lub ich plony główne, lub koszty włożone, 

4) od skutków huraganu - plony chmielu od czasu naprowadzenia pędów na 
przewodniki, słoma lnu i konopi w czasie roszenia oraz drzewa i krzewy owocowe; 

5) od skutków ognia - plony główne zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i 
sprzętu oraz plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa Towarzystwa obejmuje skutki:   
1) gradobicia, powodzi i deszczu nawalnego - w zakresie: 

a) ilościowych całkowitych lub częściowych ubytków plonów w ubezpieczonych 
uprawach, 

b) strat jakościowych w nadziemnych częściach warzyw przeznaczonych na 
spożycie, owocach, wiklinie, tytoniu, chmielu, słomie roślin włóknistych, 

c) zniszczenia lub zmniejszenia wartości roślin nie plonujących, takich jak drzewa i 
krzewy w szkółkach, rozsady roślin itp.,  

2) przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania łącznie ze 
skutkami przymrozków wiosennych - w zakresie ilościowych ubytków plonów, lub w 
zakresie utraty kosztów włożonych, 

3) huraganu - w zakresie ubytków ilościowych i strat jakościowych: 
a) w plonach chmielu, jeżeli w następstwie huraganu zostały połamane lub 

pozrywane z przewodników pędy chmielu bądź odłączone od nich kwiaty i 
szyszki, 

b) w słomie lnu i konopi w czasie roszenia, jeżeli została rozwiana bądź 
zmierzwiona, wskutek czego nastąpiło zmniejszenie jej wartości, 

c) drzewach i krzewach owocowych w sadach i szkółkach.  
4) ognia - w zakresie ilościowych ubytków plonów głównych.  

 
UDZIAŁ  WŁASNY 

§ 5 
1. W przypadku ubezpieczenia plonów zbóż i roślin oleistych od ognia w okresie dojrzałości 

i sprzętu oraz w przypadku ubezpieczenia tytoniu, ziół i chmielu w procesie 
technologicznego suszenia wprowadza się udział własny Ubezpieczonego w szkodzie w 
wysokości 10% ustalonego odszkodowania, bez możliwości jego wykupienia  
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2. Na wniosek Ubezpieczającego można wprowadzić udział własny w szkodzie w wysokości 
20% lub 30% ustalonego odszkodowania. Wybór wysokości udziału należy do 
Ubezpieczającego i spowoduje odpowiednie obniżenie składki. 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 6 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Towarzystwo nie odpowiada za szkody: 

1) jeżeli stopień zmniejszenia plonu wskutek zaistniałej szkody na danym polu nie 
przekracza 10%; jeżeli jednak na polu o powierzchni do 15 ha powstała szkoda 
całkowita na części pola przekraczającej 15 arów, a na polu o powierzchni większej 
niż 15 ha szkoda całkowita przekraczająca 50 arów, to w takich przypadkach 
Towarzystwo odpowiada za szkodę, 

2) powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3) spowodowane przez szkodniki lub choroby nawet w przypadku, gdyby gradobicie, 
powódź, przymrozek, ujemne skutki przezimowania lub huragan obniżyły odporność 
roślin na ich działanie, 

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

5) spowodowane powodzią, w uprawach znajdujących się między ciekiem lub 
zbiornikiem wodnym, a wałem ochronnym (przeciwpowodziowym), oraz położonych 
na polderach, 

6) powstałe w słomie pozostawionej na polu po zbiorze zbóż, 
7) które są skutkiem szkód z lat ubiegłych,  
8) jeżeli z winy Ubezpieczonego niemożliwe jest ustalenie przyczyny lub rozmiaru 

szkody; 
9) spowodowane nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych; 
10) spowodowane samoistnym opadaniem lub osypywaniem plonu - po zakończeniu 

okresu dojrzewania; 
11) ilościowe w owocach drzew owocowych i krzewów jagodowych, spowodowane 

gradobiciem, przed ich naturalnym opadem 
12) powstałe wskutek trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, wojny, stanu 

wyjątkowego, strajku, buntu, rozruchów, rewolucji, manifestacji, blokady dróg, 
sabotażu. 

13) powstałe wskutek nadmiernych opadów deszczu, 
14) powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub 

osób za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z 
którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, przepisów prawa, w 
szczególności przepisów przeciwpożarowych. 

 
 
 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

WU-03.01 5



§ 7 
1. Ubezpieczenie upraw może być zawierane jako: 

1) ubezpieczenie indywidualne,  
2) ubezpieczenie upraw kontraktowanych, w którym ubezpieczającym jest jednostka 

upoważniona na podstawie odrębnych przepisów do  kontraktacji produkcji roślinnej, 
zwana dalej „kontraktującym”; jest to ubezpieczenie zawierane na rachunek osób 
trzecich.  

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, sporządzonego na 
formularzu Towarzystwa, złożonego nie później niż do: 
1) 31 marca - w przypadku ubezpieczenia upraw od przymrozków wiosennych, z 

wyjątkiem upraw zamiennych założonych po wystąpieniu szkody całkowitej, których 
zgłoszenie o ubezpieczenie nie może być złożone później niż do 30 kwietnia,  

2) 15 listopada - w przypadku ubezpieczenia upraw od skutków złego przezimowania i 
przymrozków wiosennych oraz kosztów włożonych,   

3) 31 maja  - w odniesieniu do wszystkich roślin i plonów ubezpieczanych od 
pozostałych ryzyk.  

 
§ 8 

1. Umowę ubezpieczenia indywidualnego zawiera się na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego, obejmującego cały areał danej uprawy, zgłoszonej do ubezpieczenia i 
znajdującej się w danej miejscowości. Wniosek ubezpieczeniowy stanowi integralną 
część umowy ubezpieczenia i powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

1) rodzaj zgłoszonych do ubezpieczenia roślin, odmianę, a w przypadku ubezpieczenia 
roślin, które dają więcej niż jeden zbiór w ciągu roku należy określić, z których 
zbiorów plony są ubezpieczane; 

2) określenie zakresu ubezpieczenia; 
3) okres ubezpieczenia; 
4) numery lub nazwy wszystkich pól upraw obsianych / obsadzonych ubezpieczonymi 

uprawami i położonych w danej miejscowości ich powierzchnie, wraz z załączonym 
planem pól położonych w danej miejscowości z zaznaczeniem upraw zgłoszonych do 
ubezpieczenia; 

5) wydajność plonu (wartość roślin) z 1 ha lub wysokość kosztów włożonych na 1 ha ; 
6) cena jednostkowa plonu lub wartość nasadzeń wg cen rynkowych występujących na 

danym terenie; 
7) w ubezpieczeniu drzew lub krzewów owocowych - dodatkowo powierzchnię sadu , 

obsadę drzew i krzewów na ha, gatunek, odmianę. 
2. Umowę ubezpieczenia upraw kontraktowanych zawiera się w formie pisemnej z 

kontraktującym lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów przy udziale 
kontraktującego. Kontraktujący obowiązany jest ubezpieczyć wszystkie zakontraktowane 
uprawy danego rodzaju. 

3. W umowie ubezpieczenia upraw kontraktowanych określa się: 
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1) rodzaj i zakres ubezpieczenia poszczególnych roślin uprawnych lub ich plonu,  
2) postanowienia OWU, które muszą być zawarte w dokumencie będącym umową 

kontraktacji, 
3) zasady pobierania i przekazywania składki, w tym zobowiązanie kontraktującego, że 

w razie nie potrącenia składki przy wypłacie należności za skupione plony, składkę tę 
obowiązany jest uiścić z własnych środków, 

4) zasady ustalania odszkodowania, 
5) obowiązki kontraktującego wobec Towarzystwa. 

4. Dokumentem ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest umowa kontraktacji zawarta 
między ubezpieczonym a kontraktującym, z klauzulą o ubezpieczeniu zakontraktowanego 
plonu.  

 
§ 9  

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane 
sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku o 
ubezpieczenie albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia.  

2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek 
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

3. Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmianie uległy okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach 
Towarzystwo niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.  

4. W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 1 i 3 
spoczywają także na Ubezpieczonym, jeżeli wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.  

5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem 
ust. 1 – 4 nie zostały podane do jego wiadomości. 

6. Jeżeli Towarzystwo zawarło umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi 
Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za 
nieistotne.  

 
CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  TOWARZYSTWA 

§ 10 
1. O ile nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia 

wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego 
po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11: 
1) w ubezpieczeniu indywidualnym - od następnego dnia po zawarciu umowy 

ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zapłaceniu składki lub 
jej pierwszej raty, 

2) w ubezpieczeniu upraw kontraktowanych - od następnego dnia po zawarciu umowy 
kontraktacyjnej. 
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2. Okres ubezpieczenia trwa przez okres oznaczony w umowie ubezpieczenia.  
 

§ 11 
Odpowiedzialność Towarzystwa za szkody, w zależności od rodzaju uprawy, rozpoczyna się 
przy szkodach powstałych wskutek: 

1) gradobicia: 
a) w chmielu - od dnia naprowadzenia pędów na przewodniki, 
b) w owocach drzew owocowych i krzewów jagodowych - od chwili uformowania 

się owoców,  
c) w drzewkach owocowych i krzewach jagodowych w szkółkach - od następnego 

roku po ich okulizacji, 
d) w innych uprawach - od wzejścia roślin wysiewanych do gruntu lub od 

wysadzenia rozsady na stałe miejsce, 
2) powodzi i deszczu nawalnego - od wysiewu nasion do gruntu lub od wysadzenia 

rozsady na stałe miejsce, a w trawach łąk i pastwisk nie wcześniej niż od 15 kwietnia, 
3) przymrozków wiosennych - od wzejścia roślin lub wysadzenia ich do gruntu, 
4) ujemnych skutków przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych - od 

dnia następnego po zawarciu umowy, 
5) huraganu: 

a) w uprawach chmielu - od czasu naprowadzenia pędów na przewodniki, 
b) w słomie lnu i konopi - od chwili rozesłania słomy w miejscu roszenia, 
c) w drzewach i krzewach owocowych - od dnia następnego po zawarciu umowy, 

6) ognia: 
a) w plonach zbóż i roślin oleistych - od okresu dojrzałości, 

b) w plonach tytoniu, chmielu i ziół - od chwili rozpoczęcia procesu suszenia.  
§ 12 

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 
miesięcy w ciągu 30 dni licząc od daty jej zawarcia, a w przypadku gdy Ubezpieczający 
jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia, z zachowaniem 7-dniowego 
terminu wypowiedzenia, w  razie: 
1) odmowy wypłaty odszkodowania, 
2) nie udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu informacji 
przewidzianych przepisami prawa dotyczących umowy ubezpieczenia, o które 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zwrócił się na piśmie. 

3. Towarzystwo może rozwiązać umowę ubezpieczenia:  
1) z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w razie:  
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a) podania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych 
okoliczności istotnych dla oceny ryzyka wystąpienia szkody lub jej rozmiaru, o 
które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku o ubezpieczenie lub w 
innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia, lub nie poinformowanie 
Towarzystwa o zaistnieniu takich okoliczności w czasie trwania umowy 
ubezpieczenia, 

b) zawinionego spowodowania zdarzenia ubezpieczeniowego przez 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

c) uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia lub usiłowania wyłudzenia odszkodowania 
przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli Towarzystwo złożyło w tej 
sprawie zawiadomienie do organów ścigania, 

d) nie wykonania przez  Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków 
      określonych w § 19 OWU. 

2) ze skutkiem natychmiastowym – jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze 
przed  zapłaceniem składki za ubezpieczenie lub jej pierwszej raty, a składka lub jej 
pierwsza rata nie została opłacona w terminie. 

4. W razie opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej 
raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa, jeżeli po upływie 
terminu, Towarzystwo wezwało Ubezpieczającego do zapłaty raty składki, z 
zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności. 

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w 
terminie 14 dni od zgłoszenia przez drugą stronę żądania zmiany wysokości składki, w 
związku z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku. 

 
§ 13 

Odpowiedzialność Towarzystwa za szkody w poszczególnych uprawach kończy się, a umowa 
ulega rozwiązaniu: 

1) przy ubezpieczeniu od:  
a) gradobicia, powodzi, deszczu nawalnego - z chwilą zebrania plonów z pola, a w 

trawach łąk i pastwisk - nie później niż 15 października, 
b) huraganu: w chmielu - z chwilą zebrania plonu, w słomie lnu i konopi w czasie 

roszenia - z chwilą zakończenia tego procesu w roku plonowania, w drzewach i 
krzewach owocowych - z upływem okresu na jaki została zawarta umowa 
ubezpieczenia, 

c) ujemnych skutków przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych 
- z dniem 30 czerwca roku zbioru plonów, 

d) ognia:  w plonach zbóż i roślin oleistych - z chwilą zakończenia sprzętu plonów, w 
plonach tytoniu, chmielu i ziół - z chwilą zakończenia technologicznego procesu 
suszenia plonów, nie później jednak niż w roku zbioru plonów,  

2) z upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 
3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia;  
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4) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia wskutek wypłat odszkodowań .  

 
SUMA UBEZPIECZENIA  

§ 14 
1. Sumę ubezpieczenia, stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa, ustala 

Ubezpieczający z Towarzystwem, oddzielnie dla poszczególnych upraw. Suma 
ubezpieczenia wskazana jest na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 

2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconych odszkodowań. 
3. Suma ubezpieczenia odpowiada: 

1) wartości plonu głównego obliczonego jako iloczyn: 
a) przewidywanej jednostkowej ceny skupu danego plonu na danym terenie w czasie 

zbiorów,  
b) przewidywanej jednostkowej wydajności,  
c) areału uprawy,  

2) lub przewidywanej wartości nasadzeń roślin wieloletnich w roku ubezpieczenia 
(wartości ubezpieczonych roślin), obliczonej jako iloczyn: 
a) ilości sztuk roślin na ha,  
b) wartości jednej sztuki, 
c) powierzchni uprawy,  

3) lub wartości kosztów włożonych obliczonych jako iloczyn: 
a) faktycznie poniesionych na ha kosztów na założenie plantacji, 
b) powierzchni uprawy,  

nie więcej jednak niż 25% przewidywanej wartości plonu głównego określonej we 
wniosku.  

4. Cena jednostkowa plonu głównego nie może być wyższa od ceny stosowanej przez 
jednostki prowadzące skup na danym terenie w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie.  

5. Przewidywana jednostkowa wydajność roślin nie może być wyższa od przeciętnych 
plonów uzyskiwanych w danym gospodarstwie lub w miejscowości lub w gminie. 

 
 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA  
§ 15 

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryf obowiązujących w Towarzystwie w 
dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.  Wysokość składki zależy od rodzaju uprawy, 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ubezpieczenia od skutków gradobicia i 
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powodzi również od strefy regionalnej, w której znajduje się zgłoszona do ubezpieczenia 
uprawa.   

2. Podstawą naliczenia składki ubezpieczeniowej jest suma ubezpieczenia odrębna dla 
każdego rodzaju uprawy, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w § 14 oraz 
wnioskowany zakres ochrony ubezpieczeniowej.  

3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub 
odmiennych, wysokość składki ustalana jest indywidualnie.  

4. W ubezpieczeniu upraw przy naliczaniu składki uwzględnia się: 
1) zniżki, w szczególności za posiadanie zawartej w Towarzystwie umowy 

ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i 
innych zdarzeń losowych; za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia upraw w 
Towarzystwie; za ubezpieczenie zawarte w formie grupowej; 

2) podwyższenia, w szczególności z tytułu położenia upraw w zagrożonych ryzykiem 
strefach.  

5. W ubezpieczeniu indywidualnym składka ubezpieczeniowa płatna jest z góry za cały 
okres ubezpieczenia. 

6.  Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może być rozłożona na dwie raty  z tym, 
że wysokość i termin płatności drugiej raty składki określa się w dokumencie 
ubezpieczenia 

7. W ubezpieczeniu upraw kontraktowanych składka pobierana jest od należności 
wypłacanej przez kontraktującego za każdorazową partię zakontraktowanych plonów, 
obliczonej bez uwzględnienia premii i potrąceń, chyba, że umówiono się inaczej.  

8. Składka nie podlega indeksacji. 
 § 16 

1. Dniem zapłaty składki jest dzień: 
1) uznania rachunku bankowego Towarzystwa pełną kwotą należnej składki; 

2) dzień wpłacenia pełnej kwoty należnej składki w kasie Towarzystwa; 

3) dzień wręczenia pełnej kwoty należnej składki pośrednikowi ubezpieczeniowemu, 

odpowiednio umocowanemu przez Towarzystwo. 

2.  Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do raty składki 

 
 
 

§ 17  
1. W przypadku wygaśnięcia  stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została 

zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia 
wystąpiła szkoda, powodująca wyczerpanie się sumy ubezpieczenia. 

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta była na okres 12 miesięcy, wysokość składki 
ubezpieczeniowej podlegającej zwrotowi wynosi 1/365 kwoty składki rocznej za każdy 
dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a podstawę jej naliczenia stanowi 
niewykorzystana kwota sumy ubezpieczenia.  

4. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta była na inny okres niż określony w ust. 3, zwrot 
składki przysługuje w proporcjonalnej wysokości za każdy dzień niewykorzystanej 
ochrony ubezpieczeniowej, a podstawę jej naliczenia stanowi niewykorzystana kwota 
sumy ubezpieczenia. 

5. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku 
opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony 
ubezpieczeniowej.      

 
OBOWIĄZKI   TOWARZYSTWA 

§ 18 
1. Na żądanie Ubezpieczonego Towarzystwo zobowiązane jest udzielić mu informacji o 

postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą 
jego praw i obowiązków. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego 
objętego ochroną ubezpieczeniową, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego i 
Ubezpieczonego, przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także 
pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego i ubezpieczonego, jakie 
dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 

3. Jeżeli w terminie określonym w § 28 ust. 1 Towarzystwo nie może wypłacić 
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach 
niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części  a także  wypłaca bezsporną 
część odszkodowania. 

 
OBOWIĄZKI  UBEZPIECZAJĄCEGO  I  UBEZPIECZONEGO   

§ 19 
1. Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zasiewu (wysadzenia) roślin oraz sprzętu 

plonów w terminach agrotechnicznych właściwych dla danej uprawy.   
2. W trakcie zbioru zbóż i roślin oleistych oraz w trakcie technologicznego procesu suszenia 

plonów tytoniu, ziół i chmielu Ubezpieczony zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
przeciwpożarowych.  

3. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Towarzystwu sprawdzenie, w każdym czasie, 
ilościowego i jakościowego stanu i wartości ubezpieczonych plonów.  

§ 20 
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1. W razie zajścia zdarzenia losowego, którego następstwem jest lub może być szkoda 
powodująca odpowiedzialność Towarzystwa, Ubezpieczający /Ubezpieczony 
zobowiązany jest: 
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 

zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
2) zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia przed dalszą szkodą oraz powiadomić 

odpowiednie służby ratownicze, 
3) zawiadomić niezwłocznie Towarzystwo, nie później  niż w ciągu 3 dni od daty 

powstania szkody lub uzyskania informacji o jej powstaniu, 
4) nie zmieniać bez zgody Towarzystwa  stanu uprawy spowodowanego przez szkodę do 

czasu przybycia na miejsce szkody przedstawiciela Towarzystwa, chyba, że zmiana 
jest niezbędna dla zabezpieczenia przed powiększeniem się szkody. Towarzystwo nie 
może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie dokonało oględzin szkody w 
ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Nie dotyczy to szkód 
powodziowych, jeżeli ustalenie szkody w tym okresie jest niemożliwe z uwagi na 
zalanie terenu, 

5) podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane okoliczności pozwalające ustalić 
rozmiary szkody. 

6) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób 
odpowiedzialnych za szkodę.  

2. W przypadku powstania szkody we wczesnych stadiach rozwojowych roślin i ustalania 
wysokości szkody bezpośrednio przed zbiorem plonów, ubezpieczony zobowiązany jest 
do powiadomienia Towarzystwa o terminie sprzętu plonów, nie później jednak niż na 14 
dni przed planowanym zbiorem.  

3. Ubezpieczający zgłaszający roszczenia zobowiązany jest złożyć zawiadomienie o 
powstaniu szkody, które powinno zawierać: 
1) datę powstania szkody, 
2) nazwisko (nazwiska) ubezpieczonego u którego powstała szkoda, 
3) miejscowość, 
4) przyczynę powstania szkody, 
5) nazwy i powierzchnie, na których uszkodzeniu uległy rośliny, 
6) informację o zamiarze zebrania uszkodzonego plonu bądź dokonania zabiegów 

agrotechnicznych z uwagi na zastosowanie uprawy zamiennej.     
4. W razie niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 i w § 

19, Towarzystwo może zmniejszyć odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty w całości 
chyba, że niedopełnienie obowiązku nie przyczyniło się do szkody i nie miało wpływu na 
wyjaśnienie okoliczności powstania szkody lub ustalenia jej wysokości, z zastrzeżeniem 
ust. 5 i 6. 

5. W razie nie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 – 3 i w § 19, umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody 
powstałe z tego powodu. 
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6. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w 
ust. 1 pkt 3, Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli 
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu 
ustalenie okoliczności i rozmiarów szkody. 

7. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie następują, jeżeli Towarzystwo 
w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, 
które należało podać do jego wiadomości. 

8. Na Ubezpieczonym, który wie o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek, 
spoczywa obowiązek podania wszystkich znanych sobie okoliczności, o które 
Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia oraz zawiadamiania o zmianach tych okoliczności, w 
trakcie trwania umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 

 
 

USTALANIE ROZMIARU SZKODY 
§ 21 

1. Ustalenia zakresu i wysokości szkody - szacowania szkody, dokonuje upoważniony 
przedstawiciel Towarzystwa w obecności ubezpieczonego lub jego przedstawiciela. 
Nieobecność odpowiednio zawiadomionego ubezpieczonego nie uchybia ważności 
podjętych czynności oraz dokonanych ustaleń co do zakresu i wysokości szkody  

2. Procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej ustala się z uwzględnieniem 
przyczyn szkody, o których mowa w § 2 ust. 2, rodzaju uprawy, jej przeznaczenia oraz 
fazy rozwoju rośliny w chwili powstania szkody. 

3. Szacowania szkody Towarzystwo  dokonuje w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 
szkody.   

4. Jeżeli szacowanie szkody w terminie 14 dni jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od 
Towarzystwa, szacowania szkody Towarzystwo dokonuje niezwłocznie po ustąpieniu 
tych przyczyn.  

5. Jeżeli szkoda powstała we wczesnym stadium rozwoju roślin, Towarzystwo dokonuje  w 
ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie wstępnych oględzin szkody. 
Ostatecznego ustalenia wysokości szkody Towarzystwo dokonuje bezpośrednio przed 
sprzętem plonów. Ubezpieczony obowiązany jest do powiadomienia Towarzystwa o 
terminie sprzętu plonów.  

6. Podczas szacowania szkody ustala się: 
1) rodzaj uprawy, 
2) powierzchnię całej uprawy, 
3) powierzchnię uprawy, która uległa uszkodzeniu, nie większą jednak: 

a) od powierzchni podanej w polisie 
b) lub powierzchni wynikającej z umowy kontraktacyjnej, 

4) procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej. 
§ 22 
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1. Obliczenia rozmiaru szkody, za wyjątkiem szkody obejmującej utratę kosztów 
włożonych, dokonuje się mnożąc: 
1) wielkość uszkodzonej powierzchni uprawy,  
2) procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej,  
3) wydajność plonu z 1 ha  

a) w ubezpieczeniu indywidualnym - podaną w dokumencie ubezpieczenia lub 
rzeczywistą wydajność,  jeżeli jest ona niższa o co najmniej 25% od określonej w 
umowie ubezpieczenia, 

b) w ubezpieczeniu upraw kontraktowanych - określoną przez kontraktującego dla 
miejscowości, gminy lub poszczególnych ubezpieczonych; jeżeli straty szacowane 
są w okresie, gdy rośliny osiągnęły pełny rozwój za podstawę do ustalania 
wysokości szkody można przyjąć rzeczywisty plon jaki byłby osiągnięty gdyby 
szkoda nie powstała. Ilość plonu przyjęta do ustalenia wysokości szkody nie może 
być wyższa od ilości zakontraktowanej, podanej w umowie kontraktacyjnej.   

4) cenę jednostkową plonu lub wartości nasadzeń: 
a) w ubezpieczeniu indywidualnym - podaną w umowie ubezpieczenia, nie wyższą 

od ceny rynkowej występującej na danym terenie w dniu powstania szkody, 
b) w ubezpieczeniu upraw kontraktowanych - bez premii i potrąceń, stosowaną przez 

kontraktującego przy skupie zakontraktowanych plonów, a w razie stosowania 
kilku cen uzależnionych od klasy, standardu, odmiany itp. - średnią cenę ustaloną 
przez kontraktującego w porozumieniu z Towarzystwem.  

2. W uprawach w których wystąpiła szkoda całkowita odszkodowanie ustala się : 
1) w uprawach, z wyjątkiem upraw warzyw i tytoniu,  w wysokości: 

a) 25%,- jeżeli szkoda powstała w okresie do 15 kwietnia,  
b) 40% - jeżeli szkoda powstała w okresie od 16 kwietnia do dnia 20 maja,  
c) 60%- jeżeli szkoda powstała w okresie od 21 maja do dnia 31 maja, 
d) 85% - jeżeli szkoda powstała w okresie od dnia 01 czerwca  
kwoty obliczonej wg zasad określonych w ust. 1 

2) w uprawach warzyw, w wysokości: 
a) jeżeli szkoda powstała do 31 maja, jak również po tym terminie, gdy szkoda 

całkowita  powstała w czasie 30 dni od wysadzenia roślin lub wysiewu nasion: 
- dla pomidorów, papryki oraz doniczkowych i pikowanych kalafiorów, 
kapusty, selerów, porów, cebuli z dymki, czosnku - 25%,  
- dla doniczkowych i pikowanych ogórków -  20%,  
- dla pozostałych warzyw -  15%  

kwoty obliczonej wg zasad określonych w ust. 1. 
b)  jeżeli szkoda powstała po tym okresie, dla wszystkich warzyw -  85% kwoty 
obliczonej wg zasad określonych w ust. 1.  

3. W uprawach tytoniu wysokość odszkodowania ustala się w wysokości : 
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a) 98% -wartości rozsady, jeżeli rośliny zostały zniszczone całkowicie na rozsadniku 
przed terminem obowiązkowego zniszczenia rozsady, 

b) 35% - kwoty obliczonej wg zasad określonych w ust. 1, jeżeli wierzchołki wzrostu 
roślin zostały ścięte w okresie od terminu obowiązkowego zniszczenia roślin do 
15 lipca (produkcja liści na pędzie zastępczym)  

c) 70%-kwoty obliczonej  wg zasad określonych w ust. 1, jeżeli nastąpiła całkowita 
utrata plonu 

4. W uprawach traw wysokość odszkodowania ustala się w zależności od czasu powstania 
szkody przyjmując za: 

a) pierwszy  pokos - 60%, 
b) drugi pokos – 30%, 
c) trzeci pokos - 10% 
kwoty obliczonej wg zasad określonych w ust. 1. 

5. Jeżeli wartość uzyskanego plonu jest równa lub większa niż wartość plonu głównego, 
określonego zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 1, odszkodowanie nie przysługuje. 

 
§ 23 

1. Obliczenia wysokości szkody w ubezpieczeniu kosztów włożonych dokonuje się mnożąc: 
1) powierzchnię uszkodzonej uprawy, zakwalifikowanej do zaorania, nie większą jednak 

od powierzchni podanej w umowie ubezpieczenia,  
2) wartość kosztów włożonych w przeliczeniu na 1 ha danej uprawy, nie większą jednak 

od wartości podanej w umowie ubezpieczenia.  
2. Wysokość odszkodowania w ubezpieczeniu kosztów włożonych, nie może stanowić 

więcej niż 25% przewidywanej wartości plonu głównego danej uprawy, określonego we 
wniosku o ubezpieczenie. 

 
 
 

USTALANIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
§ 24 

Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższe 
od poniesionej szkody. 

§ 25 
1. W przypadku ubezpieczenia części uprawy (ubezpieczeniem nie są objęte wszystkie pola  

położone w danej miejscowości obsiane/obsadzone danym rodzajem rośliny), 
odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana 
powierzchnia uprawy do rzeczywistej jej powierzchni. 
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2. W przypadku ubezpieczenia upraw zbóż i roślin oleistych od skutków ognia z ustalonego 
odszkodowania Towarzystwo potrąca udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.  

3. Gdyby w okresie ubezpieczenia ta sama uprawa była kilkakrotnie uszkadzana, przy 
ustalaniu wysokości każdej następnej szkody uwzględnia się (potrąca się) wysokość 
poprzednio ustalonych szkód. 

4. Wysokość ustalonego odszkodowania na 1 ha nie może być większa niż suma 
ubezpieczenia na 1ha zgłoszona we wniosku i przyjęta do ubezpieczenia zgodnie z 
dokumentem ubezpieczenia.   

§ 26 
Towarzystwo wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody i 
ustalonej wg zasad określonych w § 21 - 25.  

 
§ 27 

Towarzystwo zobowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić Ubezpieczającemu 
lub Ubezpieczonemu koszty wynikłe z zastosowania dostępnych mu środków w celu 
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskutecznie. 

 
§ 28 

1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie.  

2. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Towarzystwa albo wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w 
którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 
możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Towarzystwo powinien spełnić w 
terminie przewidzianym w ust.1.  

3. Wypłata odszkodowania następuje jednym z trzech wymienionych sposobów: 
1) w kasie Towarzystwa lub 
2) przelewem na wskazane konto lub 
3) przekazem pocztowym.        
       

 

ROSZCZENIA REGRESOWE  
§ 29 

1. Z dniem wypłaty odszkodowania, Towarzystwo może dochodzić roszczeń od osoby 
odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli  
Towarzystwo pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu (Ubezpieczonemu) 
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przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami 
Towarzystwa. 

2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z 
którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że 
sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

3. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody Towarzystwa zrzekł się roszczenia przeciwko osobie 
trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Towarzystwo uprawnione jest do 
odmowy wypłaty odszkodowania lub do odpowiedniego zmniejszonego odszkodowania. 
Jeżeli zrzeczenie lub ograniczenie zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, 
Towarzystwo może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego 
odszkodowania. 

 
 

ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ, SKARG I ZAŻALEŃ 
§ 30 

1. Ubezpieczony z umowy ubezpieczenia może wnosić odwołania, skargi i zażalenia 
związane z działalnością Towarzystwa: 
1) w sprawach dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia – do dyrektora biura 

regionalnego, w którym została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia, 
2) w pozostałych sprawach – do Zarządu Towarzystwa – za pośrednictwem biura 

regionalnego, w którym została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia. 
2. Odwołanie, skarga lub zażalenie dotyczące zakresu odpowiedzialności lub wysokości 

odszkodowania, powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia stanowiska 
Towarzystwa w sprawie. 

3. Odwołania, skargi i zażalenia powinny być wnoszone na piśmie. 
 

§ 31 
1. Towarzystwo rozpatruje odwołanie, skargę lub zażalenie w terminie 30 dni od dnia jego 

wniesienia. 
2. W razie zaistnienia istotnych przyczyn uniemożliwiających zachowanie terminu 

określonego w ust. 1, Towarzystwo zawiadamia o tym osobę wnoszącą odwołanie, skargę 
lub zażalenie podając przyczyny opóźnienia w ciągu 7 dni od stwierdzenia tych przyczyn. 

 
 

§ 32 
1. Jeżeli z treści odwołania, skargi lub zażalenia nie można ustalić jego przedmiotu, 

Towarzystwo zwraca się do osoby wnoszącej odwołanie, skargę lub zażalenie o 
wyjaśnienie lub uzupełnienie jego treści w terminie 7 dni od otrzymania pisma 
Towarzystwa w tej sprawie, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie odwołania, skargi lub zażalenia bez rozpoznania.  

2. W razie usunięcia braków zgodnie z ust. 1, termin do rozpatrzenia odwołania, skargi lub 
zażalenia liczy się od dnia usunięcia braków. 
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                                           ROZWIĄZYWANIE SPORÓW  
 

§ 33 
Spory jakie mogą wyniknąć z umowy ubezpieczenia podlegają rozpoznaniu przed sądem 
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego albo przed sądem właściwym 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 34 

1. Zawiadomienia i oświadczenia,  jakie w związku z umową ubezpieczenia składane są 
przez strony tej umowy powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za 
pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 

2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym fakcie Towarzystwa, pismo 
skierowane pod ostatni adres wywiera skutki prawne. 

3. Przyjmuje się, że w razie nie odebrania korespondencji, pismo uważa się za doręczone z 
dniem, w którym Ubezpieczający miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Za dzień 
ten uważa się datę powtórnego awiza. 

 
§ 35 

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie  mają przepisy 
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Statutu Towarzystwa.  

 
***** 

 
Podstawę obowiązywania niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia stanowi Uchwała 
nr  200/07 Zarządu  TUW „TUW” z dnia  20 lipca 2007 roku oraz Zarządzenie Prezesa TUW 
„TUW”  nr 33/07 z dnia 20 lipca 2007 roku. 
 
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 10 
sierpnia 2007 roku. 
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