
Materiał szkoleniowy dla Pośredników ubezpieczeniowych. 
Szczegółowe informacje dotyczące produktów zawarte są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Mienia w Gospodarstwach Rolnych 
obowiązujących od dnia 22.10.2018 r. 

Bezpieczny Rolnik
Ubezpieczenia dla posiadaczy gospodarstw rolnych

Płatność ratalna – nawet 4 raty

Zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dobrowolnego 
ubezpieczenia mienia 

Ubezpieczenie NNW aż do 70 roku życia
OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną nawet 100 000 zł
Możliwość ubezpieczenia maszyn rolniczych w ramach produktu Agrocasco

OC rolników z tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków 
wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego od ognia  
i innych zdarzeń losowych 

Ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków 

(NNW)

Ubezpieczenie OC  
w życiu prywatnym 

Ubezpieczenie mienia 
wchodzącego w skład 
gospodarstwa rolnego

SYSTEM SPRZEDAŻOWY FOX ADRES E-MAIL INFOLINIA 
DLA POŚREDNIKÓW

INFOLINIA DLA KLIENTÓW  
/ ZGŁOSZENIE SZKODY

https://portal.ubezpieczeniapocztowe.pl pomoc@ubezpieczeniapocztowe.pl 48 370 43 20 801 00 22 88
48 370 48 48



Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi dla Klienta oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem przez Klienta decyzji o zawarciu umowy 
ubezpieczenia należy zapoznać go z doręczonymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a szczególnie wskazać na postanowienia dotyczące: składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń  
i wyłączeń odpowiedzialności, warunków wypłaty odszkodowania.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

OC rolników  
z tytułu posiadania 

gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków wchodzących  
w skład gospodarstwa rolnego od ognia  

i innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczenie mienia wchodzącego 

w skład gospodarstwa rolnego 

Ubezpieczenie OC 
w życiu prywatnym 

Ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków 

(NNW)

Zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna 
rolników z tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego za szkodę 
będącą następstwem śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia bądź utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia lub 
szkodę powstałą w związku  
z ruchem pojazdów 
wolnobieżnych będących  
w posiadaniu rolników  
i użytkowanych w związku  
z posiadanym gospodarstwem 
rolnym.

Przedmiot ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna 
rolnika.

Zakres ubezpieczenia:
Szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń 
losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, 
podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów 
śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia 
się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku 
powietrznego.

Przedmiot ubezpieczenia:
Budynki wchodzące w skład gospodarstwa 
rolnego.

Zakres ubezpieczenia:
Szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: 
deszczu nawalnego, dymu, fali naddźwiękowej, gradu, 
huraganu, lawiny, ognia, osuwania się ziemi, pioruna, 
powodzi, przepięcia, sadzy, naporu śniegu, trzęsienia 
ziemi, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, 
wybuchu, zalania, zapadania się ziemi.

Opcje dodatkowe:
Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość 
ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub 
rabunku ruchomości domowych i stałych elementów 
wyposażenia budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Przedmiot ubezpieczenia:
• ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia 

budynków mieszkalnych i gospodarczych,
• ruchomości rolne, 
• inwentarz żywy,
• ziemiopłody, narzędzia, materiały i zapasy,
• obiekty małej architektury (w tym ogrodzenia).

Zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna 
Ubezpieczonego za szkody na 
osobie lub w mieniu wyrządzone 
poszkodowanemu czynem 
niedozwolonym (odpowiedzialność 
deliktowa) w związku z czynnościami 
życia prywatnego Ubezpieczonego 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Cztery warianty do wyboru: 

Składka Suma 
gwarancyjna

15 zł 10 000 zł
30 zł 25 000 zł
50 zł 50 000 zł

100 zł 100 000 zł

Zakres ubezpieczenia:
Ochroną objęte są następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałe 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jak:
• śmierć Ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku,
• trwałe inwalidztwo całkowite 

Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku,

• trwałe inwalidztwo częściowe 
Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku.

Wiek ubezpieczonego:
Od 18 do 70 lat.

Trzy warianty do wyboru:

Składka Suma 
gwarancyjna

10 zł 5 000 zł
20 zł 10 000 zł
30 zł 15 000 złUBEZPIECZENIE 

OBOWIĄZKOWE

UBEZPIECZENIE 
OBOWIĄZKOWE

INDYWIDUALNIE USTALANA SUMA 
UBEZPIECZENIA


