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Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Concordia Polska TUW, zarejestrowane w Polsce  

Produkt: Concordia obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników  
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w są w ustawie z dnia 
22  maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych 
i majątkowych – dział II, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Zakresem ubezpieczenia są objęte: 
✓ odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej 

osoby, która pracując w gospodarstwie 
rolnym wyrządziła szkodę w związku z  posia-
daniem przez rolnika tego gospodarstwa 
rolnego 

✓ ubezpieczenie pokrywa również odpowie-
dzialność za szkody powstałe w związku 
z  ruchem pojazdów wolnobieżnych 
w  rozumieniu przepisów prawa o ruchu 
drogowym, będących w posiadaniu rolników 
posiadających gospodarstwo rolne 
i  użytkowanych w związku z posiadaniem 
tego gospodarstwa rolnego 

✓ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
szkody, które są następstwem śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 

Suma gwarancyjna: 
✓ świadczenia z Umowy ubezpieczenia 

wypłacane są w granicach sumy gwarancyjnej 
✓ suma gwarancyjna nie może być niższa niż 

równowartość w złotych: 
1) w przypadku szkód na osobie  

– 5 210 000 euro 
2) w przypadku szkód w mieniu  

– 1 050 000 euro 
w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte ubezpieczeniem 
bez względu na liczbę poszkodowanych 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 szkód w mieniu, wyrządzonych rolnikowi przez 

osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym 
lub mieszkające z nim we wspólnym gospodar-
stwie domowym albo osobom mieszkającym 
z  rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub pracującym w jego 
gospodarstwie rolnym 

 szkód spowodowanych przeniesieniem chorób 
zakaźnych niepochodzących od zwierząt 

 szkód w mieniu spowodowanych wadą 
towarów dostarczonych przez osobę objętą 
ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług  

 szkód powstałych wskutek uszkodzenia, 
zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypo-
życzonych lub przyjętych przez osobę objętą 
ubezpieczeniem do użytkowania, przechowa-
nia lub naprawy 

 utraty gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów 
wartościowych, wszelkiego rodzaju 
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, 
numizmatycznych i innych 

 zanieczyszczenia lub skażenia środowiska 
 kar pieniężnych, grzywien sądowych i admini-

stracyjnych, a także kar lub grzywien 
związanych z należnościami wobec budżetu 
państwa 

   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
! Ubezpieczycielowi przysługuje uprawnienie do 

dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu 
wypłaconego, jeżeli wyrządził on szkodę 
umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub 
w  stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ ubezpieczenie obejmuje szkody bez względu na miejsce ich wystąpienia 

 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy: 
— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 
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2) Obowiązki w trakcie trwania Umowy: 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 

Umowy; 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi zmiany danych Ubezpieczonego, w tym danych adresowych oraz danych 

kontaktowych; 
— powiadomienie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zmiany, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz 

o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne. 
3) Obowiązki w przypadku powstania szkody: 
— niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień 

i przekazując posiadane informacje; 
— użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed 

szkodą, a jeżeli szkoda już wystąpiła – odwrócenia szkody, zmniejszenia jej rozmiarów lub zapobieżenie jej 
powiększeniu; 

— niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku 
powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;  

— udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji 
Ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej Umowy ubezpieczenia. 

4) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
— przekazać Ubezpieczycielowi, posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody, ułatwić ustalenia okoliczności 

zdarzenia i rozmiaru szkód, udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 
 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka opłacana jest przelewem na rachunek 
Ubezpieczyciela. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 
Ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 
W przypadku jeżeli w Umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności lub jej 
pierwszej raty oraz jeżeli Umowa została zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia odpowiedzialność 
powstaje w chwili jej zawarcia. W sytuacji jeżeli termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu określono w Umowie 
ubezpieczenia, rozpoczyna się on od wskazanej w niej daty. 
Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 
okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?). 

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek: 
— Umowę zawartą na okres 12 miesięcy można wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem tego 

okresu, ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia; 
— nowy właściciel gospodarstwa rolnego może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, której 

stał się stroną na skutek przejścia na niego własności gospodarstwa; 
— jeśli Umowa została zawarta na odległość, ubezpieczający, który jest konsumentem może odstąpić od niej 

w  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub przekazania mu przez Ubezpieczyciela informacji wymaganych 
przez ustawę o prawach konsumenta; 

— wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno być złożone na piśmie oraz przekazane do Centrali 
Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego współpracującego 
z  Ubezpieczycielem; w przypadku nadawania wypowiedzenia / odstąpienia przesyłką listową, za chwilę jego 
złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce Poczty Polskiej. 

Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu: 
— z chwilą, w której użytki i grunty, na których położony jest budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa 

rolnego; 
— zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym 

albo dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny; 
— z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. 
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Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Concordia Polska TUW, zarejestrowane w Polsce  

Produkt: Concordia obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych  
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w ustawie z dnia 22 maja 
2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Obowiązkowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i 
majątkowych – dział II, grupa 8 i 9 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Przedmiotem ubezpieczenia są budynki 
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od 
szkód wynikłych z działania następujących ryzyk: 
✓ ognia 
✓ huraganu 
✓ powodzi 
✓ podtopienia 
✓ deszczu nawalnego 
✓ gradu 
✓ opadów śniegu 
✓ uderzenia pioruna 
✓ eksplozji  
✓ obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub 

upadku statku powietrznego  
Suma ubezpieczenia: 

− Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 
wysokości sumy ubezpieczenia 

− sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego 
budynku rolniczego, ustala ubezpieczający 
z zakładem ubezpieczeń. 

− suma ubezpieczenia budynku rolniczego 
może odpowiadać wartości: 
1) rzeczywistej tego budynku, przez którą 

rozumie się wartość w stanie nowym 
w  dniu zawarcia Umowy, pomniejszoną 
o  stopień zużycia budynku rolniczego; 

2) nowej - w odniesieniu do budynków 
nowych oraz takich, których stopień 
zużycia w dniu zawarcia Umowy 
ubezpieczenia nie przekracza 10%. 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 budynków, których stan techniczny osiągnął 

100% normy zużycia, a także tych 
przeznaczonych do rozbiórki 

 namiotów i tuneli foliowych 
 szkód wyrządzonych umyślnie przez 

Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi 
on odpowiedzialność lub która mieszka z nim 
we wspólnym gospodarstwie domowym 

 szkód wyrządzonych wskutek rażącego 
niedbalstwa 

 szkód górniczych w rozumieniu przepisów 
prawa górniczego i geologicznego 

 szkód powstałych wskutek trzęsienia ziemi 
   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
! wysokość szkody zmniejsza się o wartość 

pozostałości, które mogą być przeznaczone do 
dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego (w ubezpieczonych 

budynkach rolniczych) 
 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy 
— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 
2) Obowiązki w trakcie trwania Umowy 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 

Umowy; 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi zmiany danych Ubezpieczonego, w tym danych adresowych oraz danych 

kontaktowych; 
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— powiadomienie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zmiany, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz 
o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne. 

3) Obowiązki w przypadku powstania szkody: 
— niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień 

i  przekazując posiadane informacje; 
— użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed 

szkodą, a jeżeli szkoda już wystąpiła – odwrócenia szkody, zmniejszenia jej rozmiarów lub zapobieżenie jej 
powiększeniu. 

4) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
— przekazać Ubezpieczycielowi, posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody, ułatwić ustalenia 

okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy 
szkody. 

 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka opłacana jest przelewem na rachunek 
Ubezpieczyciela. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 
W przypadku jeżeli w Umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności lub jej 
pierwszej raty oraz jeżeli Umowa została zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia odpowiedzialność 
powstaje w chwili jej zawarcia. W sytuacji jeżeli termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu określono 
w  Umowie ubezpieczenia, rozpoczyna się on od wskazanej w niej daty. 
Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed 
upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?).  

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
— Umowę zawartą na okres 12 miesięcy można wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem 

tego okresu, ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia; 
— nowy właściciel gospodarstwa rolnego może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, której 

stał się stroną na skutek przejścia na niego własności gospodarstwa; 
— jeśli Umowa została zawarta na odległość, Ubezpieczający, który jest konsumentem może odstąpić od niej 

w  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub przekazania mu przez Ubezpieczyciela informacji 
wymaganych przez ustawę o prawach konsumenta; 

— wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno być złożone na piśmie oraz przekazane do Centrali 
Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego współpracującego 
z  Ubezpieczycielem; w przypadku nadawania wypowiedzenia/odstąpienia przesyłką listową, za chwilę jego 
złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce Poczty Polskiej. 

Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu: 
— z chwilą, w której użytki i grunty, na których położony jest budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa 

rolnego; 
— z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. 
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Ubezpieczenie Concordia Agro 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Concordia Polska TUW, zarejestrowane w Polsce  

Produkt: Concordia Agro  
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Concordia Agro (dalej „OWU”) doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie 
www.concordiaubezpieczenia.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia 
(polisa).  
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Concordia Agro zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych – dział II, grupy: 1, 8, 
9 oraz 13 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
Ubezpieczenie Concordia Agro może obejmować również obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych oraz 
ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników. Informacje o tych ubezpieczeniach zostały ujęte w osobnych dokumentach. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie 
elementy produktu (rodzaje ubezpieczeń) 
wybrane przez Ubezpieczającego. Umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć w odniesieniu do 
ubezpieczeń wymienionych poniżej: 
✓ Ubezpieczenie dobrowolne mienia od ognia 

i innych zdarzeń losowych 
ubezpieczenie mienia nieruchomego 
i ruchomego (wykorzystywanego w związku 
z  prowadzoną działalnością rolniczą, mienia 
osób trzecich, mienia pracowniczego) od 
szkód spowodowanych w następstwie: 
✓ pożaru 
✓ uderzenia pioruna 
✓ wybuchu 
✓ upadku statku powietrznego 
✓ trzęsienia ziemi 
✓ huraganu 
✓ gradu 
✓ deszczu nawalnego 
✓ osunięcia się ziemi 
✓ zapadania się ziemi 
✓ lawiny 
✓ powodzi 
✓ naporu śniegu 
✓ spływu wód po zboczach 
✓ szkód wodociągowych 
✓ huku ponaddźwiękowego 
✓ uderzenia pojazdu 
✓ upadku drzewa, masztu, słupa, anteny, 

komina, latarni 
✓ dymu i sadzy 

✓ Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem 
i rabunku 
ubezpieczenie mienia ruchomego 
(wykorzystywanego w związku z prowadzoną 
działalnością rolniczych, mienia osób trzecich, 
mienia pracowniczego) od szkód 
spowodowanych w następstwie: 
✓ kradzieży z włamaniem z lokalu 
✓ rabunku z lokalu 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
We wszystkich ubezpieczeniach mienia – m.in. 
szkód: 
 w budynkach, budowlach i lokalach 

wyłączonych z eksploatacji przez ponad 30 dni 
a także znajdującym się w nich mieniu 

 w mieniu będącym w trakcie budowy, 
montażu, instalacji, rozruchu, testów 

 pojazdach mechanicznych, przyczepach, 
naczepach 

 słomie, sianie, trawach energetycznych 
składowanych poza budynkami 

 roślinności, grzybach, zwierzętach domowych, 
rybach oraz pszczołach 

 objętych ochroną na podstawie klauzul 
dodatkowych, jeśli ubezpieczenie nie 
obejmuje danej klauzuli. 

W ubezpieczeniu dobrowolnym od ognia 
i innych zdarzeń losowych:  
M. in. szkód w następującym mieniu:  
 gruntach, glebach, zbiornikach wodnych 
 w budynkach, budowlach i lokalach podczas 

robót budowlanych lub remontowych oraz 
przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia 

 w budynkach rolniczych podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu 

M.in. szkód powstałych wskutek: 
 powolnego działania czynników termicznych, 

fizycznych lub biologicznych 
 wycieku lub innych form przedostania się do 

powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek 
substancji 

 osiadania gruntu 
 działania wody lub innych płynów w środkach 

obrotowych oraz pozostałym mieniu rucho-
mym wyłączonym z użytkowania, w  przypadku 
przechowywania niżej niż 14 cm nad podłogą 
znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że 
zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio z góry  

 zamarznięcia instalacji znajdującej się na 
zewnątrz budynku lub wewnątrz nieogrzewa-
nego budynku, w tym pęknięcia instalacji na 
skutek zmarznięcia oraz zalania powstałego 
z  tego powodu 

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
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✓ dewastacji 
✓ Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzial-

ności cywilnej (OC), które może obejmować 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 
oraz innych osób objętych ubezpieczeniem za 
szkody w mieniu lub na osobie: 
✓ w związku z wykonywaniem czynności 

życia prywatnego  
✓ z tytułu prowadzenia i posiadania gospo-

darstwa rolnego – w zakresie nieobjętym 
ubezpieczeniem obowiązkowym OC 
rolników 

✓ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW) 
przedmiotem ubezpieczenia są wskazane 
poniżej następstwa nieszczęśliwych 
wypadków: 
✓ śmierć Ubezpieczonego (również 

w  wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 
✓ trwały uszczerbek na zdrowiu 

Ubezpieczonego 
✓ koszty przekwalifikowania zawodowego 

oraz koszty wypożyczenia, naprawy lub 
zakupu protez, przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych 

Opcjonalnie (klauzule dodatkowe) w każdym 
z  powyższych ubezpieczeń ochrona może 
obejmować ryzyka związane różnymi rodzajami 
szkód standardowo wyłączonymi z zakresu 
ubezpieczenia. 
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna w ubezpie-
czeniach dobrowolnych:  

− Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy 
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej z uwzględ-
nieniem zasad i limitów wskazanych w OWU 

− w każdym z ubezpieczeń, których dotyczy 
Umowa, przyjmuje się odrębną sumę ubezpie-
czenia/sumę gwarancyjną dla poszczególnych 
przedmiotów lub zakresów ubezpieczenia 

− suma ubezpieczenia ulega obniżeniu 
o  wartość świadczeń wypłaconych z Umowy 
ubezpieczenia 

 zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika 
chłodzącego, smaru, oleju, paliwa oraz innych 
materiałów eksploatacyjnych, a także mediów 

W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem 
i rabunku - m. in. szkód w następującym mieniu 
 papierach wartościowych, aktach, dokumen-

tach, planach, biletach, danych na nośnikach, 
prototypach i wzorach, eksponatach 
muzealnych, dziełach sztuki, zbiorach 
kolekcjonerskich oraz innych przedmiotach o 
charakterze artystycznym, zabytkowym lub 
unikatowym 

 wartościach pieniężnych 
 paliwach napędowych 
W ubezpieczeniu dobrowolnym OC: 
Ochroną nie są objęte m.in. następujące szkody:  
 za które odpowiedzialność cywilna powinna 

zostać objęta ubezpieczeniem obowiązkowym 
 wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych 
 wynikające z obowiązku zapłaty kary umownej 
 wyrządzone osobom bliskim, pracownikom 

lub podwykonawcom 
 wynikające z wycieku lub innej formy przedo-

stania się do powietrza, wody lub gruntu 
jakichkolwiek substancji 

 w środowisku 
 polegające na zalaniu 
 wyrządzone w stanie nietrzeźwości, uzależ-

nienia od alkoholu, narkotyków, substancji 
psychotropowych 

W ubezpieczeniu NNW: 
 skutków usiłowania lub popełnienia 

samobójstwa 
 zdarzeń powstałych wskutek prowadzenia 

pojazdu bez wymaganych zezwoleń lub 
uprawnień  

 skutków pozostawania w stanie nietrzeźwości, 
uzależnienia od alkoholu, narkotyków, 
substancji psychotropowych 

 skutków zatrucia alkoholem, zażywania 
narkotyków, środków odurzających lub innych 
środków farmakologicznych nieprzepisanych 
przez lekarza  

 wad wrodzonych, chorób umysłowych bądź 
zaburzeń psychicznych, chorób zawodowych 
oraz tropikalnych lub przewlekłych 

 zdarzeń będących skutkiem zawodowego 
uprawiania sportów lub amatorskich sportów 
wysokiego ryzyka zgodnie z definicją 
wskazaną w OWU lub amatorskiego 
uprawiania sportów wskazanych w OWU 

   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
m.in. szkód powstałych wskutek: 
! winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; jednak 
odszkodowanie za szkodę wynikłą z  rażącego 
niedbalstwa należy się, jeżeli zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicz-
nościach względom słuszności, a także 
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w  ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC 
! zalania, jeśli do powstania szkody przyczynił się 

zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub 
nieprawidłowo zabezpieczone otwory 
dachowe albo inne elementy budynku (poza 
pomieszczeniami najmowanymi, na zasadach 
określonych w OWU); 

! nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego 
obowiązków określonych w OWU 

! poszczególne klauzule dodatkowe mogą również 
przewidywać inne ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej dotyczące ryzyk dodatkowych 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ w ubezpieczeniu mienia – ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w Umowie ubezpieczenia 
✓ w ubezpieczeniu OC – ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie Polski 
✓ w ubezpieczeniu NNW – ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie całego świata 

 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 
— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 
2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 

Umowy; 
— przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz przeprowadzanie wymaganych przepisami 

przeglądów technicznych i przeglądów instalacji elektrycznej; 
— dbanie o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę oraz stosowanie 

odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia tych urządzeń przed mrozem; 
— zabezpieczenie mienia przed kradzieżą zgodnie z wymogami określonymi w OWU. 
3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
— poinformowanie Ubezpieczyciela o zaistnieniu zdarzenia lub powstaniu szkody w ciągu 3 dni roboczych; 
— niezwłoczne powiadomienie policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa; 
— pozostawienie bez zmian miejsca powstania szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela chyba, 

że zmiana była niezbędna do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru 
szkody;  

— o ile jest to możliwe – uzyskać i przekazać Ubezpieczycielowi dane osób odpowiedzialnych za szkodę oraz 
zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych na zasadach wskazanych w OWU. 

 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka może zostać opłacona gotówką u osoby 
zawierającej Umowę ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela bądź przelewem na rachunek Ubezpieczyciela. 
Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia, który wskazany jest w dokumencie 
ubezpieczenia. Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu 
przed upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?). 

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:  
— odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego (termin odstąpienia od Umowy to 30 dni od zawarcia Umowy, 

a w przypadku przedsiębiorcy – 7 dni); 
— wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w OWU bądź przepisami prawa 

(oświadczenie o odstąpieniu / wypowiedzeniu powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do 
Centrali Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela albo Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem); 

— utraty ubezpieczonego mienia (zniszczenie lub przeniesienie własności); 
— nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki w określonym w dokumencie ubezpieczenia terminie 
— wypłaty świadczenia, którego wysokość wyczerpie sumę ubezpieczenia. 

 


