Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności
										 cywilnej rolników
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:				 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
										 z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
										 numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku
Produkt: 							 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które powinien zawrzeć rolnik, który posiada gospodarstwo
rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1,0 ha. Ubezpieczeniem objęte jest 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.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 odpowiedzialność za szkody w sytuacji gdy 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
rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
3 odpowiedzialność za szkody w sytuacji gdy szkoda powstała w związku
z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników
posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa

		

InterRisk nie odpowiada za 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, zakład ubezpieczeń nie ponosi
odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem
wiedziała o tych wadach;

!

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 filatelistycznych,
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.

Suma gwarancyjna:
3 stanowi równowartość w złotych:
- 5.210.000 euro w przypadku szkód na osobie
- 1.050.000 euro w przypadku szkód na mieniu
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych i ustalana jest przy
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczeniem nie jest objęta odpowiedzialność cywilna, która nie
jest związana z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego np.
odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem gospodarstwa
agroturystycznego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu szkody

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli umowa wznowiła się automatycznie na kolejny 12 miesięczny okres, to odpowiedzialność InterRisk powstaje z chwilą jej zawarcia.
Jeżeli w umowie InterRisk wskazał późniejszy termin płatności składki lub pierwszej raty to odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje z chwilą rozwiązania umowy, tj. m.in.:
a) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta,
b) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta w przypadku, gdy posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, lub wcześniej jeżeli osoba
obejmująca gospodarstwo pisemnie wypowie umowę,
c) z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego,
d) z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od
osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny,
e) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości InterRisk, z uwzględnieniem postanowień ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze,
f ) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w Ustawie o prawach konsumenta,
g) z dniem wypowiedzenia umowy automatycznie wznowionej na kolejny 12 miesięczny okres, o ile rolnik ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną
Rolnika w tym samym czasie również w innym zakładzie ubezpieczeń.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli rolnik nie chce skorzystać z automatycznego wznowienia umowy na kolejne 12 miesięcy, to powinien pisemnie wypowiedzieć umowę najpóźniej na jeden
dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta.
Jeżeli umowa wznowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy, to rolnik ma możliwość rozwiązania jej z dniem złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy,
o ile ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną rolnika w tym samym czasie w innym zakładzie ubezpieczeń.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia
InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.

