
Pakiet Bezpieczny Rolnik
Umowy ubezpieczenia zawierane są na podstawie „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia

w gospodarstwach rolnych” zatwierdzonych Uchwałą nr 147/2018 Zarządu Pocztowego Towarzystwa

Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 5.10.2018 r.

Przed zawarciem umowy pamiętaj, aby zapoznać Klienta z warunkami ubezpieczenia.

Materiał szkoleniowy przeznaczony dla Pośredników dystrybuujących ubezpieczenie.



Ubezpieczenia obowiązkowe

2Materiał szkoleniowy

• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania

gospodarstwa rolnego

• Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia

i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

UFG i PBUK wraz z późniejszymi zmianami.



Definicje
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Rolnik – osoba fizyczna będąca posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne – obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako

użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1 ha, jeżeli podlega

on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów,

niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział

specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.



OC Rolnika
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 Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników ciąży na Rolniku.

 Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie jest taryfikowane w zależności od charakteru prowadzonej działalności:

• bez hodowli zwierząt (10 sztuk lub mniej, z wyłączeniem drobiu) i bez posiadania pojazdów

wolnobieżnych,

• z prowadzeniem hodowli zwierząt (powyżej 10 sztuk, z wyłączeniem drobiu) i/lub posiadaniem

pojazdów wolnobieżnych.

Podstawą ustalenia składki jest wielkość gospodarstwa rolnego wyrażona w hektarach

(w zaokrągleniu do pełnych hektarów).



OC Rolnika

5Materiał szkoleniowy

Przykład kalkulacji składki:

Rolnik posiada 15,60 ha, prowadzi uprawy polowe bez hodowli zwierząt, posiada kombajn,

zatrudnia jednego pracownika, nie zgłaszał żadnych szkód z tytułu OC.

Wyliczenie składki:

(15 ha x 3,80 zł) = 57,00 zł + 30,00 zł (kombajn) = 87,00 zł + 20% (pracownicy najemni)

= 104,40 zł po zaokrągleniu = 104,00 zł



Obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia 
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Ubezpieczeniu podlegają budynki o powierzchni powyżej 20m² znajdujące się w gospodarstwie

rolnym.

Ubezpieczeniem nie obejmujemy :

• budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia,

• budynków przeznaczonych do rozbiórki,

• namiotów i tuneli foliowych.

Obowiązek ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych powstaje w chwili pokrycia

go dachem.



Suma ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego
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Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego budynku rolniczego i powinna odpowiadać:

• wartości rzeczywistej tego budynku, tj. wartości budynku w stanie nowym w dniu zawarcia umowy,

pomniejszonej o stopień zużycia eksploatacyjnego budynku rolniczego,

• wartości nowej – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia

umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.

W celu ustalenia sumy ubezpieczenia budynku rolniczego należy określić:

• rodzaj materiału, z którego budynek został wykonany (ściany i dach) – kwalifikacja jako palny lub niepalny,

• powierzchnię użytkową budynku w m² – na podstawie:

 oświadczenia klienta,

 wyliczenia po obrysie zewnętrznym budynku mnożąc przez liczbę kondygnacji (uwaga: ustalając

powierzchnię użytkową budynków nie należy uwzględniać piwnic i suteryn, natomiast powierzchnię

poddaszy wyliczyć tylko dla pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m).

• wartość budynku w stanie nowym – na podstawie Tabeli nr 1 – jako iloczyn powierzchni budynku

i ceny 1 m²,

• procent/stopień zużycia eksploatacyjnego budynku, wynikający z jego roku budowy.



Suma ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego
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Tabela nr 1
Ceny powierzchni 1 m² dla poszczególnych rodzajów budynków w stanie nowym

Rodzaj budynku
Cena za 1m² 

niepalny
Cena za 1m² 

palny

Mieszkalny 2 250 zł 1 800 zł

Basen, garaż, kotłownia, sauna, siłownia, warsztat 1 050 zł 600 zł

Budynki inwentarskie i pozostałe gospodarcze - chlewnia, 
inwentarski bez drobiu, kurnik do 100 sztuk drobiu, magazyn, 
obora, stajnia, silos, pieczarkarnia, pustostan 

780 zł 360 zł

Budynki gospodarczo-składowe: drewutnia, stodoła, szopa 550 zł 360 zł

Wiata 390 zł 120 zł

Cieplarnia, szklarnia 450 zł

Kurnik towarowy 800 zł



Suma ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego
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 Wiek budynku rolniczego liczy się od roku jego budowy.

 Za rok budowy uważa się rok, w którym budynek został pokryty dachem po raz pierwszy. 

 Jeżeli zużycie budynku określone na podstawie poniższej tabeli wynosi 100%, ale stan techniczny 

budynku umożliwia dalsze użytkowanie, to należy ustalić stopień zużycia na poziomie:

• nie niższym niż 80% - dla budynków niepalnych,

• nie niższym niż 90% - dla budynków palnych.



Suma ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego
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Tabela nr 2
Stopień zużycia budynków w zależności od rodzaju budynku i roku budowy

Rok budowy
Budynki niepalne 

mieszkalne
Budynki niepalne 

gospodarcze pozostałe
Budynki palne 

mieszkalne
Budynki palne 

gospodarcze pozostałe

Stopień zużycia budynku %

2010 i później 0 0 0 0

2000 - 2009 10 13 13 15

1991 - 2000 20 26 26 30

1981 - 1990 30 39 39 45

1971 - 1980 40 52 52 60

1961 - 1970 50 65 65 75

1951 - 1960 60 78 78 90

1941 - 1950 70 91 91 100

1931 - 1940 80 100 100 100

1921 - 1930 90 100 100 100

1911 - 1920 100 100 100 100

1910 i wcześniej 100 100 100 100



Suma ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego
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Przykład:

Rolnik posiada budynek mieszkalny niepalny, wybudowany w 1992 roku, powierzchnia budynku

wynosi 110 m²

• Ustalamy cenę 1 m² (tabela 1) – 2 250 zł

• Ustalamy stopień zużycia (tabela 2) – 20%

Suma ubezpieczenia = (wartość w stanie nowym x powierzchnia) - stopień zużycia

Wyliczenie:

(2 250 zł x 110 = 247 500 zł) - 20% = 198 000 zł



Ubezpieczenia dobrowolne
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Zakres oferty:

• Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym

• Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

• Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym



Dobrowolne ubezpieczenie mienia wchodzącego w skład 
gospodarstwa rolnego
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Przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych są:

• ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia budynków mieszkalnych i gospodarczych,

• ruchomości rolne,

• inwentarz żywy,

• ziemiopłody, narzędzia, materiały i zapasy,

• obiekty małej architektury.

Na wniosek Ubezpieczającego, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia budynków

mieszkalnych i gospodarczych mogą zostać objęte ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem lub

rabunku.



Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
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Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową może zostać

objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone

poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w związku z czynnościami

życia prywatnego Ubezpieczonego.

Uwaga!

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone na

terytorium RP.



Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
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Ubezpieczony – osoba, która jest w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego lub

osoby jej bliskie, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia ukończyły 18 lat

i jednocześnie nie ukończyły 70 lat.

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.



Cechy i korzyści
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 Możliwość płatności ratalnej – nawet 4 raty

 Zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia mienia

 Suma ubezpieczenia NNW nawet do 15 000 zł

 Suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym aż do 100 000 zł


