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Ubezpieczenie „AGROCASCO”
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: Ubezpieczenie „AGROCASCO”
  

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy udostępniane są Klientowi w innych dokumentach, w szczególności 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Agrocasco”, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 40/21 z dnia 3 marca 2021 roku i wprowadzonych 
do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 6/21 z dnia 3 marca 2021 roku oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe grupy 1, 3, 9, 13 i 17 zgodnie z załącznikiem do 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

√  koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed 
zwiększeniem szkody,

√ koszty działań po szkodzie – tylko w wariancie STANDARD 
i SUPER,

√  koszty holowania lub transportu – tylko w wariancie 
STANDARD i SUPER,

√  wartość płodów rolnych zniszczonych wskutek szkody 
powstałej w trakcie transportu ubezpieczonym sprzętem 
rolniczym – tylko w wariancie STANDARD i SUPER,

√  koszty wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego – tylko 
w wariancie SUPER.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Główne wyłączenia uprawniające TUW „TUW” do odmowy 
wypłaty świadczenia obejmują szkody:
× wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego, osoby 

pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub inne osoby upoważnione przez Ubezpieczonego do 
korzystania ze sprzętu rolniczego,

×  powstałe wskutek obsługi sprzętu rolniczego przez osobę 
nieposiadającą wymaganych przepisami uprawnień do jego 
obsługiwania,

× wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby 
upoważnione do korzystania ze sprzętu rolniczego w stanie 
po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody,

× powstałe w następstwie działań wojennych, rewolucji, 
niepokojów społecznych, blokady dróg, konfiskat, strajków, 
zamieszek, rozruchów, sabotażu, manifestacji, a także 
aktów terrorystycznych,

×  powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego 
oddziaływania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, 
promieni jonizujących, laserowych lub maserowych bez 
względu na przyczynę i źródło ich pochodzenia oraz pola 
magnetycznego lub elektromagnetycznego,

× eksploatacyjne i powstałe w następstwie szkody 
eksploatacyjnej,

oraz inne wyłączenia opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W ramach ogólnych warunków ubezpieczenia „Agrocasco” może 
zostać zawarta umowa ubezpieczenia:
√ sprzętu rolniczego w wariancie:

 – MINI – obejmującym szkody polegające na uszkodzeniu 
lub zniszczeniu sprzętu rolniczego wskutek: deszczu 
nawalnego, fali ponaddźwiękowej, gradu, lawiny, naporu 
śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, silnego 
wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku 
drzew lub masztów, upadku statku powietrznego, 
wybuchu, zalania, zapadania się ziemi,

– STANDARD lub SUPER – obejmującym szkody 
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży 
sprzętu rolniczego wskutek wszelkich zdarzeń, 
tzw. ubezpieczenie All Risks, z wyłączeniem szkód 
wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,

√ szyb sprzętu rolniczego od uszkodzeń powstałych na skutek 
wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego, 
z wyłączeniem szkód wymienionych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia,

√ następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), powstałych 
w związku z użytkowaniem sprzętu rolniczego,

√ ochrony prawnej, polegającej na pokryciu kosztów pomocy 
prawnej na rzecz Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym, prowadzonym w związku z posiadaniem 
lub używaniem sprzętu rolniczego,

√ odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem 
międzysąsiedzkich usług maszynowych.

Ochroną objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły 
w okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności 
ustalone dla danego rodzaju zdarzeń ubezpieczeniowych 
stanowią górną granicę odpowiedzialności TUW „TUW” 
w okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna ulega zmniejszeniu 
o wysokość każdego wypłaconego odszkodowania, za wyjątkiem 
ubezpieczenia sprzętu rolniczego w wariancie SUPER, w którym 
to konsumpcja sumy ubezpieczenia jest zniesiona.

W ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ 
szkodzie, w uzasadnionych przypadkach, do wysokości 
limitów odpowiedzialności wskazanych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, TUW “TUW” pokrywa:
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu sprzętu rolniczego TUW „TUW” odpowiada 
w ograniczonym zakresie lub po spełnieniu dodatkowych 
warunków za szkody: 
!  polegające na awarii sprzętu rolniczego – tylko w wariancie 

STANDARD lub SUPER, przy czym odpowiedzialność 
zachodzi wyłącznie wtedy gdy awaria została spowodowana 
przedostaniem się do wnętrza sprzętu rolniczego ciała 
obcego lub przegryzieniem przez gryzonie lub kuny wiązek 
elektrycznych stanowiących fabryczne wyposażenie 
sprzętu rolniczego; ponadto, w wariancie STANDARD 
odpowiedzialność zachodzi jedynie w odniesieniu do 
sprzętu rolniczego, którego wiek w dniu powstania szkody 
nie przekroczył 15 lat, 

!  polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, 
powstałym bez jednoczesnego uszkodzenia lub 
zniszczenia innych części sprzętu rolniczego – tylko 
w wariancie STANDARD lub SUPER, przy czym 
w wariancie STANDARD odpowiedzialność zachodzi 
jedynie w odniesieniu do sprzętu rolniczego, którego wiek 
w dniu powstania szkody nie przekroczył 15 lat,

!  polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb 
sprzętu rolniczego, powstałym bez jednoczesnego 
uszkodzenia lub zniszczenia innych części sprzętu 
rolniczego – tylko w wariancie SUPER, chyba 
że umowa ubezpieczenia została rozszerzona 
o ubezpieczenie szyb sprzętu rolniczego,

!  powstałe w związku z:
–  usługowym wykorzystaniem lub wynajmem sprzętu 

rolniczego, 
–  udziałem sprzętu rolniczego w pokazach, wystawach, 

festynach,
– transportem sprzętu rolniczego dokonywanym pojazdami 

samochodowymi i ciągnionymi przez te pojazdy 
przyczepami bądź naczepami,

tylko gdy umowa ubezpieczenia została rozszerzona 
w przedmiotowym zakresie za opłatą dodatkowej składki.

W ramach sumy ubezpieczenia sprzętu rolniczego, 
w wariancie STANDARD, TUW „TUW” odpowiada do wysokości 
następujących limitów:
!  awaria – 25% sumy ubezpieczenia sprzętu rolniczego, nie 

więcej niż 25.000 PLN, 
!  uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia, powstałe bez 

jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części 
sprzętu rolniczego – 6% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 
5.000 PLN,

!  płody rolne transportowane ubezpieczonym sprzętem 
rolniczym – 5.000 PLN,

!  koszty holowania lub transportu uszkodzonego sprzętu 
rolniczego – 5% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000 PLN.

W ramach sumy ubezpieczenia sprzętu rolniczego, w wariancie 
SUPER, TUW „TUW” odpowiada do wysokości następujących 
limitów:
!  awaria – 75.000 PLN, 
!  uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia, powstałe bez 

jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części 
sprzętu rolniczego – 10.000 PLN,

!  płody rolne transportowane ubezpieczonym sprzętem 
rolniczym – 10.000 PLN,

!  koszty holowania lub transportu uszkodzonego sprzętu 
rolniczego – 10.000 PLN,

!  koszty wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego – 10% 
sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000 PLN, przy 
maksymalnym okresie wynajmu nie dłuższym niż 7 dni.

W umowie ubezpieczenia sprzętu rolniczego zawartej 
w wariancie MINI lub STANDARD, ma zastosowanie udział 
własny Ubezpieczonego w szkodach:
!  powstałych poza siedliskiem wskutek pożaru – 10% 

ustalonego odszkodowania,
!  polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb sprzętu 

rolniczego, powstałym bez jednoczesnego uszkodzenia lub 
zniszczenia innych części sprzętu rolniczego (jeśli umowa 
ubezpieczenia została rozszerzona o ubezpieczenie szyb 
sprzętu rolniczego) – 10% ustalonego odszkodowania.

Ponadto, w umowie ubezpieczenia sprzętu rolniczego zawartej 
w wariancie STANDARD, ma zastosowanie udział własny 
Ubezpieczonego w szkodach:
!  polegających na kradzieży sprzętu rolniczego z miejsca 

innego niż zamknięte siedlisko – 10% ustalonego 
odszkodowania,

!  polegających na kradzieży części sprzętu rolniczego – 10% 
ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN,

!  polegających na awarii sprzętu rolniczego – 10% ustalonego 
odszkodowania, nie mniej niż 1.000 PLN,

!  w ogumieniu, powstałych bez jednoczesnego uszkodzenia 
lub zniszczenia innych części sprzętu rolniczego – 10% 
ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN.

W ubezpieczeniu sprzętu rolniczego zastosowanie ma franszyza 
integralna w wysokości 500 PLN w odniesieniu do:
!  wszystkich szkód w wariancie MINI,
!  szkód polegających na kradzieży części sprzętu rolniczego 

w wariancie STANDARD.

W ramach sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem 
międzysąsiedzkich usług maszynowych TUW „TUW” odpowiada 
do wysokości następujących limitów:
! za szkody powstałe z tytułu świadczenia międzysąsiedzkich 

usług maszynowych polegających na wykonaniu zabiegów 
ochrony chemicznej lub nawożenia roślin uprawnych, drzew 
i krzewów w wysokości do 25% sumy gwarancyjnej, jednak 
nie więcej niż 10.000 PLN.

Z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
przysługują następujące świadczenia:
!  określony procent sumy ubezpieczenia z tytułu doznanych 

urazów, zgodnie z Tabelą urazów ciała zamieszczoną 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia,

!  100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku (przed upływem 2 lat od 
daty nieszczęśliwego wypadku),

!  koszty jednorazowego nabycia protez oraz środków 
pomocniczych i ortopedycznych zaleconych przez lekarza, 
zakupionych przed upływem 3 lat od daty wypadku – do 
wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√ ubezpieczenie sprzętu rolniczego obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wariantu MINI oraz na terytorium 

Unii Europejskiej w przypadku wariantów STANDARD i SUPER,
√  w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu międzysąsiedzkich usług maszynowych TUW „TUW” ponosi odpowiedzialność 

za zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
√  w ubezpieczeniu ochrony prawnej ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu 

sądowym prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi lub w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed 
organami polskiej administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte przez Ubezpieczonego,

√  w ubezpieczeniu NNW ochroną są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz państw europejskich.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
– podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” pyta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
– zawiadomienie TUW „TUW” o wszelkich zmianach okoliczności podanych do wiadomości TUW „TUW” przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
– użycie dostępnych środków w celu ratowania mienia lub zapobieżenia szkodzie. 

Obowiązki w przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę:
– użycie dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, przez co należy rozumieć również niezwłoczne powiadomienie 

Policji o dewastacji, kradzieży oraz o każdym zdarzeniu powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono 
przestępstwo, najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu powzięcia informacji o szkodzie, a także wezwanie, w zależności od rodzaju 
szkody, odpowiednich służb ratowniczych,

– niezwłoczne powiadomienie o powstaniu szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od jej powstania lub uzyskania informacji o jej powstaniu,
– niezmienianie stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez przedstawiciela 

TUW „TUW”, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody,
– udzielenie TUW „TUW” pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych i sporządzenie na własny koszt rachunku strat (kosztorys 

lub wykaz),
oraz inne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wypłata świadczenia:
TUW „TUW” po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu 
zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną informuje Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi 
z tym zawiadomieniem, a także osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUW
„TUW” i wysokości odszkodowania lub świadczenia oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia.
Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez TUW „TUW” zawiadomienia o zdarzeniu.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUW „TUW” wypłaca w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez TUW „TUW” zawiadomienia o zdarzeniu.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo, w dwóch, trzech lub czterech ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia. Terminy 
płatności składki lub rat składki, ich wysokość oraz sposób płatności, określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowy ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku, dwóch lat, trzech lat lub na okres krótszy niż 1 rok, z zastrzeżeniem, że minimalny okres 
ubezpieczenia wynosi 30 dni.
Daty początku i końca ochrony ubezpieczeniowej określone są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek:
– odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub upływu okresu wypowiedzenia,
– z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający, za zgodą TUW „TUW”, przeniósł na nabywcę przedmiotu 

ubezpieczenia prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia, 
– z dniem wyrejestrowania sprzętu rolniczego podlegającego rejestracji,
– z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania sprzętu rolniczego, bez zmiany w zakresie prawa własności 

i niebędącej szkodą w rozumieniu niniejszych OWU, 
– z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie sprzętu rolniczego,
– z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, określonej w umowie ubezpieczenia, wskutek wypłaty 

odszkodowania/świadczenia lub odszkodowań/świadczeń,
– w ubezpieczeniu Ochrona Prawna – z dniem utraty przez Ubezpieczonego uprawnień do posiadania sprzętu rolniczego.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. TUW „TUW” ma prawo 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Odstąpienie od 
umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem woli.


