Materiał marketingowy

Ubezpieczenie
Agrocasco

Nowy Agro Sezon
z odświeżonym Agrocasco
w InterRisk

Poznaj naszą zmodyfikowaną ofertę i sprawdź,
dlaczego warto ubezpieczyć u nas pojazdy rolnicze
Wprowadziliśmy nową strukturę taryfy z atrakcyjnymi stawkami.
l
Zapewniamy ochronę od wszystkich ryzyk – OWU w formule all risks.
l
Odpowiadamy za szkody w przewożonych płodach rolnych.
l
Pokrywamy szkody w ogumieniu powstałe bez uszkodzenia innych części.
l
Odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego.
l
Pokrywamy koszty wynajęcia zastępczego pojazdu rolniczego.
l
Ubezpieczamy pojazdy rolnicze bez ograniczeń wiekowych.
l
Oferujemy NNW kierowcy i pasażerów oraz Ochronę Prawną w cenie pakietu.
l
Zapewniamy profesjonalną likwidację szkód dzięki współpracy z ekspertami z branży pojazdów rolniczych.
l

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Agrocaso zatwierdzonych
uchwałą 01/31/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 31 marca
2020 roku dostępnych w oddziałach InterRisk. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).
Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
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Zakres ochrony w Pakiecie Agrocasco
Ubezpieczenie all risks
Szkody w ogumieniu powstałe bez uszkodzenia innych części

do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 500 zł

Szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego
o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji danego pojazdu rolniczego

do kwoty 50 000 zł
g
500 zł za tonę, nie więcej niż 5 000 zł

Płody rolne, które uległy zniszczeniu w trakcie ich transportu ubezpieczonym
pojazdem rolniczym
Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

przez 12 miesięcy; opcja dostępna dla pojazdów
do 10 roku eksploatacji

Stała suma ubezpieczenia*

do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 6 000 zł;
opcja dostępna dla pojazdów do 15 roku eksploatacji

Pokrycie kosztu wynajęcia zastępczego pojazdu rolniczego*
Usługowe wykorzystanie pojazdu rolniczego*
Szkody w szybach*
Pokrycie kosztów holowania / transportu / przechowania pojazdu rolniczego

do 5% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 zł

Brak stosowania amortyzacji części w pojazdach rolniczych nie starszych niż

7 lat + opcja dla pojazdów od 8 do 10 lat*

Udział własny w szkodzie **
– kradzież pojazdów rolniczych z miejsca ich ubezpieczenia

10% wartości w szkodzie

– kradzież pojazdów rolniczych poza ich miejscem ubezpieczenia

20% wartości w szkodzie

– uszkodzenie, stłuczenie szyb i elementów szklanych w pojazdach
rolniczych w wieku powyżej 3 lat od daty produkcji

10% wartości w szkodzie

– szkody powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi pojazdów rolniczych

10% wartości w szkodzie

– szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego
o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji danego pojazdu rolniczego

1% sumy ubezpieczenia, nie mniej niż 4 500 zł

– w przypadku drugiej i kolejnej szkody powstałej w okresie ubezpieczenia
* opcja dostępna za dopłatą składki

20% wartości w szkodzie

** możliwość wykupienia udziału własnego za zwyżką składki

Masz pytanie?

Tu znajdziesz odpowiedź!

Do kogo skierowana
jest oferta Agrocasco?

Oferta dla rolnika oraz przedsiębiorcy rolnego prowadzącego działalność rolniczą.

Co rozumiemy przez
działalność rolniczą?

Jest to działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, rybactwa śródlądowego, prac leśnych, a także świadczenie usług związanych
z agroturystyką w gospodarstwach rolnych.

Co to jest pojazd rolniczy
w rozumieniu OWU Pakiet
Agrocasco?

Pojazd rolniczy w Pakiecie Agrocasco to:

maszyna rolnicza – ciągnik rolniczy, maszyna samobieżna, środek transportu bez własnego napędu;

narzędzie rolnicze – narzędzie lub urządzenie montowane na maszynie rolniczej innej niż ciągnik rolniczy,

zawieszane na niej lub ciągnięte przez nią, tworzące wraz z maszyną rolniczą całość funkcjonalną,
bez którego maszyna rolnicza nie może wykonywać prac, do których jest przeznaczona.
W jaki sposób ustalić
sumę ubezpieczenia
pojazdu rolniczego?

Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia jest wartość pojazdu rolniczego ustalona według zasad:

pojazdy rolnicze fabrycznie nowe i w 1. roku eksploatacji – w wartości fakturowej;
pojazdy rolnicze powyżej 1. do 7. roku eksploatacji – w wartości rzeczywistej; wysokość zużycia ustala się


na co najmniej 10% za każdy rok eksploatacji;
pojazdy rolnicze powyżej 7. roku eksploatacji – w wartości rzeczywistej ustalonej na podstawie

indywidualnej oceny ryzyka.
W razie problemów z ustaleniem wartości pomocne mogą być portale internetowe zajmujące się
pośrednictwem w sprzedaży pojazdów rolniczych, np. www.traktorpool.pl.
Czy możemy ubezpieczyć
pojazd rolniczy 15-letni?
Czy przy ubezpieczeniu
wymagane są zdjęcia?

Jakie ryzyka są dostępne
w ramach Pakietu
Agrocasco?

Brak ograniczeń wiekowych – ubezpieczamy pojazdy w każdym wieku.
Dokumentacja zdjęciowa wymagana jest w każdym przypadku z wyjątkiem ubezpieczania pojazdów fabrycznie
nowych oraz bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w InterRisk – wymaganych jest minimum 5 zdjęć.

4 zdjęcia wykonane prostopadle do czoła oraz tyłu i każdej ze stron, ujmując całą sylwetkę pojazdu rolniczego;

zdjęcia nr. VIN lub nr. maszyny / tabliczki znamionowej;

w przypadku pojazdów z kabiną zdjęcie całej kabiny;

w przypadku kombajnów zdjęcia ogumienia (z widocznym oznaczeniem daty produkcji) – przód i tył.
W ramach Pakietu Agrocasco dostępne są:

Agrocasco/NNW/OP – jako pakiet;

Agrocasco/NNW/OP + OC – jako kompleksowe ubezpieczenie;

OC – jako odrębne ryzyko;

Agrocasco – jako ubezpieczenie krótkoterminowe.

Poleć klientowi Agrocasco

ubezpieczenie chroniące pojazdy rolnicze od wszelkich ryzyk

