
IP-39.00.3

Ubezpieczenie OC Rolników
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwane dalej TUW „TUW”, działa na podstawie zezwoleń: Ministra Finansów z dnia 10 października 
1991 roku i 28 listopada 1995 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lipca 2013 roku.
TUW „TUW” posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 
Dokładne dane na temat TUW „TUW” i zasad jego funkcjonowania, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, sądowego i pozasądowego 
rozwiązywania sporów i inne istotne informacje znajdują się na stronie internetowej www.tuw.pl.    

Produkt: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa 
rolnego

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy udostępniane są w innych dokumentach, w szczególności                
w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (dostępnej na stronie internetowej www.tuw.pl.) oraz w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupa 13 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

× powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub 
zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez 
osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, 
przechowania lub naprawy,

× polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, 
papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów 
oraz zbiorów fi latelistycznych, numizmatycznych i innych,

× polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
× wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych                                       

i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych      
z należnościami wobec budżetu państwa.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 
cywilnej rolnika, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy 
gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 
! w przypadku szkód na osobie – 5.210.000 euro w odniesieniu 

do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, 
bez względu na liczbę poszkodowanych, 

! w przypadku szkód w mieniu – 1.050.000 euro w odniesieniu 
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem 
bez względu na liczbę poszkodowanych – ustalana przy 
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

TUW „TUW” oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przysługuje uprawnienie 
do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu  wypłaconego z tytułu 
ubezpieczenia OC rolników odszkodowania, 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.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność 
cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie 
rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego 
gospodarstwa. 
Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca 
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba 
pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do 
odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez 
rolnika tego gospodarstwa szkodę, będącą następstwem śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia. 
W granicach sumy gwarancyjnej TUW „TUW” obowiązany jest 
zwrócić Ubezpieczającemu:
√ uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty poniesione  

w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,
√ niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty 

zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych 
na polecenie lub za zgodą TUW „TUW”.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Wyłączenia uprawniające TUW „TUW” do odmowy wypłaty 
świadczenia obejmują szkody:
× w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące 

w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem 
we wspólnym gospodarstwie domowym, albo osobom 
pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym,

× spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 
niepochodzących od zwierząt,

× w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych 
przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem 
usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, 
TUW „TUW” nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy 
osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach,

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√ Umowa ubezpieczenia OC rolników obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego położonego na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 Za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfi kowanych jako użytki rolne gruntów 

pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, a także obszar takich użytków i gruntów niezależnie od jego 
powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Brak wymaganego ubezpieczenia może skutkować 
nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia: 
– zawarcie umowy ubezpieczenia OC rolników w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego,
– podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia: 
– powiadomienie na piśmie TUW „TUW” o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania oraz        

o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany,
– osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie ponosi odpowiedzialność wobec TUW „TUW” za zapłatę składki należnej za okres od 

dnia w którym nastąpiło objęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie. Rolnik dotychczas posiadający gospodarstwo rolne ponosi solidarną 
odpowiedzialność z osobą obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie za zapłatę składki należnej za okres od dnia  w którym nastąpiło 
objęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie do dnia powiadomienia TUW „TUW” o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków 

zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób 
poszkodowanych, 

– zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody, 
– niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, a w szczególności o wypadku z ofi arami w ludziach, o wypadku powstałym w okolicznościach 

nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, 
– udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfi kacji TUW „TUW”, łącznie z podaniem 

danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, 
– niezwłoczne powiadomienia o zdarzeniu TUW „TUW”, udzielenie niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych informacji.

Wypłata świadczenia:
TUW „TUW” wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody, prawomocnego orzeczenia sądu lub w sposób określony w przepisach 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
TUW „TUW” wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia 
o szkodzie.
W przypadku gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” albo wysokości odszkodowania 
okazało się niemożliwe powyższym w terminie, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, 
chyba że ustalenie odpowiedzialności TUW „TUW” albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub 
cywilnego. Wówczas TUW „TUW” zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości 
lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca 
bezsporną część odszkodowania.
Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, TUW „TUW” informuje 
o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, wskazując na okoliczności oraz 
podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił 
wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zawiadamiającą o szkodzie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo. Terminy płatności składki i jej wysokość oraz sposób płatności, określone są w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Odpowiedzialność TUW „TUW” rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Jeżeli w umowie 
ubezpieczenia TUW „TUW” wskazał późniejszy termin płatności składki odpowiedzialność TUW „TUW” rozpoczyna się z chwilą zawarcia 
umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, 
nie powiadomi na piśmie TUW „TUW” o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
Zawarcie  następnej  umowy  nie  następuje,  jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy, 
lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia OC rolników; lub też w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
Odpowiedzialność TUW „TUW”, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC rolników ustaje z chwilą rozwiązania umowy:
1) z upływem okresu, na który została zawarta, 
2) z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego,
3) z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego, powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym lub dochodowym 

z tytułu prowadzenia działów specjalnych,
4) w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 49 ustawy.

Jak rozwiązać umowę?
Rolnik ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który 
umowa ubezpieczenia została zawarta. Wówczas umowa rozwiązuje się na koniec okresu ubezpieczenia.
W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem 
okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na 
piśmie, wówczas ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.


