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Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych
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 upraw od zdarzeń losowych  

Pełne informacje dotyczące ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych, podawane przed zawarciem umowy, i informacje dotyczące umowy, podane są 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 58/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku 
i wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 16/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, oraz w Aneksie do ogólnych warunków 
ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu TUW „TUW” nr 302/18 z dnia 20 września 2018 roku i wprowadzonym 
do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW „TUW” nr 69/18 z dnia 20 września 2018 roku, oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, działu II, grupa 9 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

• tytoniu, chmielu i ziół (ubezpieczenie w trakcie technologicznego 
procesu suszenia) suma ubezpieczenia odpowiada wartości 
plonu,

• traw łąk i pastwisk suma ubezpieczenia odpowiada 
całorocznej wartości plonu traw. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Produkt nie obejmuje szkód:
× spowodowanych przez szkodniki lub choroby,
× spowodowanych przez utworzenie się zastoisk wodnych na 

terenach bezodpływowych i niezmeliorowanych,
× powstałych wskutek nieprzestrzegania terminów 

agrotechnicznych lub spowodowanych wadliwie 
wykonanymi zabiegami agrotechnicznymi, 

× jeżeli plon główny został zebrany przed przybyciem 
na miejsce szkody  przedstawiciela TUW „TUW” i nie 
pozostawiono poletka kontrolnego,

× powstałe wskutek zakłóceń w działaniu środków 
chemicznych ochrony roślin lub nawozów, nawet jeżeli były 
one następstwem zdarzeń wchodzących w zakres ochrony 
ubezpieczeniowej,

×  spowodowanych samoistnym opadaniem lub osypywaniem 
plonu – wskutek opóźnienia zbiorów,

× powstałych w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawach 
energii do instalacji lub urządzeń grzewczych szklarni lub 
tuneli foliowych,

× powstałych na skutek nieodpowiedniego stanu technicznego 
budynków szklarni lub tuneli foliowych,

oraz innych przypadków wyłączeń, zawartych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! TUW „TUW” nie odpowiada za szkodę, jeżeli stopień 

zmniejszenia plonu wskutek zaistniałej szkody na danym 
polu wynosi poniżej 10%. Wyłączenie to nie dotyczy szkód 
całkowitych, gdy na polu o powierzchni poniżej 15 ha – 
szkoda powstała na powierzchni pola przekraczającej 15 
arów, a na polu o powierzchni powyżej 15 ha – szkoda 
powstała na powierzchni przekraczającej 50 arów.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia może być plon lub rośliny:
√ buraków pastewnych,
√ roślin oleistych, 
√ roślin ozdobnych,
√ roślin motylkowatych drobnonasiennych, 
√ ziół,
√ lnu,
√ konopi,
√ roślin energetycznych,
√ zbóż,
√ traw i pastwisk,
√ chmielu,
√ tytoniu,
√ warzyw.
Ochrona ubezpieczeniowa w zależności od rodzaju uprawy 
może obejmować skutki:
√ gradobicia, 
√ przymrozków wiosennych,
√ powodzi, 
√ huraganu,
√ ognia, 
√ podtopienia,
√ eksplozji,
√ obsunięcia się ziemi, 
√ tąpnięcia,
√ lawiny,
√ upadku statku powietrznego,
√ uderzenia pioruna,
√ opadów śniegu,
√ wymarznięcia roślin. 
Suma ubezpieczenia, dla każdej uprawy rolnej, określana jest 
przez Ubezpieczającego i TUW „TUW” przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności  TUW 
„TUW”. Sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn przewidywanej 
wartości plonu na jeden hektar i areału uprawy, a w przypadku:
• nasadzeń roślin suma ubezpieczenia odpowiada ich wartości 

obliczonej jako iloczyn liczby roślin na jeden ha, wartości 
jednej sadzonki tych roślin oraz powierzchni uprawy,

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
√ Ubezpieczenie obowiązuje w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w umowie 

ubezpieczenia.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia: 
– podanie wszystkich znanych okoliczności, o które TUW „TUW” zapytuje 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,
– niezwłoczne powiadomienie TUW „TUW” o wypadku ubezpieczeniowym, nie później niż w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o wypadku 

ubezpieczeniowym. 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– nie zmieniać, bez zgody TUW „TUW”, stanu uprawy rolnej, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zmniejszenia  rozmiaru szkody, w takim 

przypadku należy uzyskać pisemną zgodę TUW „TUW” i pozostawić poletko kontrolne, 
– współpraca z TUW „TUW” w toku prowadzenia czynności likwidacji szkody.

Wypłata świadczenia:
TUW „TUW” po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia 
informuje o tym Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, a także informuje 
osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TUW „TUW” i wysokości odszkodowania 
oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania.
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 lub w 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?
Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na okres wegetacji. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się, w przypadku:
– powodzi – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
– gradu, huraganu, podtopienia, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna, 

opadów śniegu oraz wymarznięcia roślin – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
– przymrozków wiosennych – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 

roku zbioru;
– ognia – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, z tym że w plonach tytoniu, chmielu i ziół nie wcześniej jednak 

niż od dnia rozpoczęcia technologicznego procesu suszenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem 

na skutek:
– odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub 

wynikających z przepisów prawa,
– z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia,
– z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek zdarzeń innych niż wchodzące w zakres ubezpieczenia,
– z chwilą zebrania plonu.
Ponadto, odpowiedzialność Towarzystwa kończy się w przypadku:
– ryzyka przymrozków wiosennych z dniem 30 czerwca roku zbioru plonów,
– ryzyka huraganu w słomie lnu i konopi w czasie roszenia z chwilą zakończenia tego procesu w roku plonowania, 
– ryzyka ognia w plonach tytoniu, chmielu i ziół z chwilą zakończenia technologicznego procesu suszenia ich plonów, nie później 

jednak niż 31 grudnia roku zbioru plonów.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo 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.


