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Ubezpieczenie upraw rolnych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Przedsiębiorstwo: Concordia Polska T.U. S.A. 
Produkt: Uprawy 

 
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w „Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Upraw Rolnych” oraz „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Agro oraz Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków przy Ubezpieczeniu Upraw” (dalej „OWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i dostępnych na 
stronie www.concordiaubezpieczenia.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia 
(polisa). 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie upraw rolnych (dalej też „UPRAWY”) 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).  
W ramach jednej Umowy ubezpieczenia osoby fizyczne mogą również za dopłatą dodatkowej składki uzyskać ochronę 
w  ramach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Agro (dalej też „OP”), zaliczanego do pozostałych ubezpieczeń osobowych i 
majątkowych, dział II, grupa 17) oraz Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Przy Ubezpieczeniu 
Upraw (dalej też „NNW”), zaliczanego do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II, grupa 1). 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Ubezpieczenie upraw rolnych (UPRAWY):  
Przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny 
ubezpieczonej uprawy, rozumiany jako określona 
część rośliny, zgodnie z zasadami wskazanymi 
w OWU. 
Ochroną mogą być objęte szkody powstałe wskutek 
działania następujących ryzyk (zgodnie z wyborem 
Ubezpieczającego): 
✓ huraganu 
✓ powodzi 
✓ deszczu nawalnego 
✓ gradu 
✓ pioruna 
✓ lawiny 
✓ obsunięcia się ziemi 
✓ suszy 
✓ ujemnych skutków przezimowania 
✓ przymrozków wiosennych 
Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody powstałe 
wskutek działania ognia. 
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Agro (OP):  
Przedmiotem ubezpieczenia jest poniesienie przez 
Ubezpieczyciela określonych w OWU kosztów 
postępowania sądowego lub innego postępowania 
związanych z prowadzoną przez Ubezpieczonego 
działalnością rolniczą. 
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków Przy Ubezpieczeniu Upraw (NNW): 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa 
nieszczęśliwych wypadków w postaci: 
✓ Śmierci Ubezpieczonego 
✓ Trwałego uszczerbku na zdrowiu 

Ubezpieczonego 
✓ Długotrwałego i uciążliwego pobytu Ubezpie-

czonego w szpitalu 
Suma ubezpieczenia:  

− Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy 
ubezpieczenia z uwzględnieniem zasad i limitów 
wskazanych w OWU 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
UPRAWY – m.in. szkód wynikłych z:  
 działania szkodników lub chorób 
 przejrzałości płodów lub opóźnienia zbiorów 
 braku możliwości dokonania zbioru plonu 

spowodowanego niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi 

 porastania ziarna i nasion 
 zakłócenia w działaniu środków chemicznej 

ochrony roślin lub nawozów, nawet jeżeli były 
one następstwem zdarzeń wchodzących 
w  zakres ochrony ubezpieczeniowej 

 ubytków jakości plonów w ubezpieczonych 
roślinach 

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
 poniżej 10%, a w ubezpieczeniu ryzyka suszy – 

poniżej 25% przewidywanej wielkości plonu 
głównego roślin 

OP – m.in. następujących spraw: 
 z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego lub 

spadkowego 
 z zakresu prawa podatkowego, celnego lub 

dotyczącego innych opłat publicznoprawnych, a 
także prawa karnego skarbowego 

 z Umów o pracę lub innych stosunków praw-
nych dotyczących pełnienia funkcji członków 
ustawowych organów osób prawnych 

 z zakresu prawa handlowego, prawa spółek 
handlowych, umów agencyjnych, prawa spół-
dzielczego z zakresu prawa budowlanego lub 
pozostających w związku z  nieruchomościami 

 roszczeń związanych z powstaniem szkody 
w  rzeczach przewożonych w zakresie prowa-
dzonej działalności gospodarczej lub rolniczej 

 w związku z obroną przed roszczeniami 
odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu 
czynów niedozwolonych Ubezpieczonego jako 
właściciela, nabywcy, posiadacza lub kierującego 
pojazdem mechanicznym 

NNW: 
Zdarzeń powstałych wskutek m.in.: 

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
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− w każdym z ubezpieczeń, których dotyczy 
Umowa, przyjmuje się odrębną sumę 
ubezpieczenia 

− w ubezpieczeniu UPRAWY sumy ubezpieczenia 
ustala się oddzielnie dla każdego pola z danym 
gatunkiem uprawianej rośliny. Suma 
ubezpieczenia jest ustalana wspólnie na 
wszystkie ryzyka objęte ochroną 
ubezpieczeniową 

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

 

 prowadzenia pojazdu mechanicznego bądź statku 
powietrznego lub wodnego bez wymaganych 
zezwoleń lub uprawnień  

 skutków zatrucia alkoholem, zażywania 
narkotyków, środków odurzających lub innych 
środków farmakologicznych nieprzepisanych 
przez lekarza oraz chorób wynikających ze 
spożywania lub używania substancji wskazanych 
powyżej  

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

 zawodowego uprawiania sportów zgodnie 
z  definicją wskazaną w OWU lub amatorskiego 
uprawianie sportów wskazanych w OWU 

 wypadku lotniczego (nie stosuje się 
w  przypadku, gdy Ubezpieczony nie znajdował 
się na pokładzie samolotu, bądź był pasażerem 
licencjonowanych linii lotniczych) 

   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona 
m. in. w następujący sposób: 
! ochrona nie obejmuje m.in. szkód powstałych 

wskutek winy umyślnej bądź rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpie-
czonego; jednak odszkodowanie za szkodę 
wynikłą z rażącego niedbalstwa należy się, jeżeli 
zapłata odszkodowania odpowiada w  danych 
okolicznościach względom słuszności 

! ochrona nie obejmuje szkód powstałych 
wskutek nieprzestrzegania przez 
Ubezpieczonego obowiązków nałożonych 
Umową ubezpieczenia – na zasadach 
określonych w OWU 

! w ubezpieczeniu UPRAWY ochrona nie obejmuje 
skutków niewłaściwego lub nieterminowego 
przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych 
bądź skutków rażących i  istotnych naruszeń 
zasad dobrej praktyki rolniczej, które powinny 
być znane każdemu producentowi rolnemu 

! w ubezpieczeniu NNW ochrona nie obejmuje 
m.in. szkód wyrządzonych w stanie 
nietrzeźwości lub stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu, był pod wpływem 
narkotyków, środków psychotropowych lub 
innych podobnie działających środków 

! ponadto mają zastosowanie inne ograniczenia 
odpowiedzialności wskazane w OWU, jak 
np.   udziały własne w szkodzie 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
UPRAWY: 
✓ ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe bezpośrednio w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony 

ubezpieczeniowej, zaistniałe w gospodarstwach rolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w  miejscu 
wskazanym w Umowie ubezpieczenia 

OP: 
✓ ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
NNW:  
✓ na terenie całego świata, za wyjątkiem ryzyka Długotrwały i uciążliwy pobyt w szpitalu w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku (na terenie Unii Europejskiej) 
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 

− przed zawarciem Umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o 
które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem Umowy w innych pismach. 

2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 

− W razie zajścia zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego: 

− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów; 

− powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego na zasadach wskazanych w 
OWU. 

3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia 

− umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie niezbędnych do likwidacji szkody ustaleń oraz udzielić w tym celu pomocy 
i wyjaśnień; 

− w ubezpieczeniu UPRAWY Ubezpieczony nie może bez zgody Ubezpieczyciela zmienić stanu upraw dotkniętych 
szkodą, chyba że zmiana jest niezbędna dla zapobiegnięcia powiększeniu się szkody, w  szczególności – jeśli zbiór 
uprawy jest konieczny z uwagi na terminy agrotechniczne. Jednak w każdym przypadku Ubezpieczony powinien 
pozostawić odpowiednią część pola (na zasadach wskazanych w OWU) w  celu umożliwienia Ubezpieczycielowi 
oszacowania wysokości szkody; 

− dostarczyć Ubezpieczycielowi i wyznaczonemu przez niego ekspertowi dokumenty wskazane przez 
Ubezpieczyciela lub wyznaczonego eksperta w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania; 

− w ubezpieczeniu NNW - poddać się, na zlecenie Ubezpieczyciela, badaniom lekarskim mającym ustalić stan zdrowia. 
 

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

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
We wszystkich ubezpieczeniach ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia 
wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia. Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli Umowa 
ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia 
(zob. Jak rozwiązać Umowę?). 
UPRAWY – zasady szczególne: 
1. Szczegółowe terminy odpowiedzialności zależą od rodzajów ubezpieczonych ryzyk i zostały wskazane w  OWU. 
2. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się odpowiednio: 

a) z upływem terminu określonego w Umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ppkt b)-e); 
b) z datą rozwiązania Umowy ubezpieczenia; 
c) z chwilą zakończenia zbioru plonów, nie później jednak niż w terminie, w którym zbiory odbywałyby się przy 

prawidłowym gospodarowaniu; 
d) z chwilą zakwalifikowania danej uprawy do zaorania; 
e) z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż ubezpieczone ryzyka. 

NNW – zasady szczególne: 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa również: 

a) z ostatnim dniem miesiąca, w którym dany Ubezpieczony ukończył 71 lat; 
b) z dniem śmierci Ubezpieczonego, 

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
We wszystkich ubezpieczaniach, jeżeli Umowa zawarta została na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma 
prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia od Umowy. 
NNW – zasady szczególne: 
W przypadku Umowy zawartej na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma także prawo wypowiedzenia 
Umowy w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Oświadczenie o odstąpieniu lub o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do 
Centrali Ubezpieczyciela, oddziału Ubezpieczyciela lub Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem. 
Ponadto Umowa ubezpieczenia może ulec rozwiązaniu w innych przypadkach wskazanych w OWU lub w  przepisach 
prawa. 

 


