
Jakie uprawy można ubezpieczyć?
Ubezpieczeniem można objąć uprawy:

Bezpieczne Uprawy

Od czego chroni ubezpieczenie?
Oferta została przygotowana w formie 7 pakietów do wyboru, różniących się zakresem ochrony:

Pakiet Wiosna
• gradobicie
• przymrozki wiosenne
• inne ryzyka pogodowe 

(deszcz nawalny, lawina, 
obsunięcie się ziemi, huragan
i piorun) 

Pakiet Grad
• gradobicie

Pakiet Grad i Przymrozki
• gradobicie
• przymrozki wiosenne

• zbóż,
• kukurydzy,
• rzepaku,

• ziemniaków,
• tytoniu,
• chmielu.

• rzepiku, 
• buraków cukrowych,
• warzyw gruntowych, 

• drzew i krzewów owocowych,
• truskawek,
• roślin strączkowych,

 

• Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków najczęstszych zdarzeń losowych. 
•
• Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw.

Korzyści i zalety ubezpieczenia:

Materiał szkoleniowy dla Pośredników ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Bezpieczne Uprawy" oraz 
"Bezpieczne Zwierzęta" obowiązujących od dnia 17.09.2018 r.

Pakiet Zima 
Podstawowy
• gradobicie
• przymrozki wiosenne
• ujemne skutki przezimowania

Pakiet Zima
• gradobicie
• przymrozki wiosenne
• ujemne skutki przezimowania
• inne ryzyka pogodowe
       (deszcz nawalny, lawina, 
       obsunięcie się ziemi, 
       huragan i piorun) 

Pakiet Klimat Wiosna
• gradobicie
• przymrozki wiosenne
• inne ryzyka pogodowe 
       (deszcz nawalny, lawina, 
       obsunięcie się ziemi, 
       huragan i piorun)
• susza
• powódź

Pakiet Klimat Zima
• gradobicie
• przymrozki wiosenne
• ujemne skutki przezimowania
• inne ryzyka pogodowe 

(deszcz nawalny, lawina, 
obsunięcie się ziemi, 
huragan i piorun)

• susza
• powódź

Dodatkowo uprawy można ubezpieczyć w zakresie ryzyka pożaru. Jest to ubezpieczenie dobrowolne i składka jest 
w całości opłacana przez Ubezpieczającego. 

Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa (w zakresie ryzyk dotowanych).

Jaka jest wysokość udziału 
własnego w szkodzie?
Umowy ubezpieczenia upraw rolnych zawierane są
z udziałem własnym wynoszącym 10% wysokości szkody.

Za jakie szkody odpowiada Towarzystwo?

Dla kogo ubezpieczenie 
jest obowiązkowe?

Towarzystwo odpowiada za szkody spowodowane przez: 
• huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się   
  
     wiosenne – jeśli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%;

•   suszę – jeśli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%. 

    ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do 
gruntów rolnych, mają obowiązek ubezpieczenia upraw 
od ryzyk a wystąpienia szkód spowodowanych przez 
powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub 
przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa 
się za spełniony, jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte 
jest co najmniej 50% powierzchni upraw od przynajmniej 
jednego z ww. ryzyk. 



Jakie zwierzęta można ubezpieczyć?
Ubezpieczeniem można objąć:

Korzyści i zalety ubezpieczenia

•  

•

•

 Bezpieczne Zwierzęta

Jak działają dopłaty?
• Umowy dotowanych ubezpieczeń zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. 
• Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
• Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty wypłacanej ze środków budżetu państwa. 

• bydło,
• konie, • owce,

• kozy, • drób,
• świnie.

Od czego chroni ubezpieczenie?
Ubezpieczenie stanowi ochronę przed stratami w hodowli
zwierząt, które mogą być spowodowane przez:
• huragan,
• powódź,
• deszcz nawalny,
• grad,
• piorun,

• obsunięcie się ziemi,
• lawinę,
• ubój z konieczności 

dokonany w następstwie
ww. zdarzeń.

Jak ustalana jest wysokość 
odszkodowania?
• Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania 

jest wartość zwierzęcia z dnia powstania szkody, 
pomniejszona o odliczenia wartości pozostałości 
po szkodzie. 

• Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie nie wyższej 
niż suma ubezpieczenia wskazana w umowie 
ubezpieczenia. 

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

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 odpowiednio: Ogólnymi Warunkami obowiązkowego oraz dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych „Bezpieczne Uprawy” 
lub Ogólnymi Warunkami dotowanego ubezpieczenia zwierząt „Bezpieczne Zwierzęta”, a szczególnie wskazać na postanowienia dotyczące: składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń 
i wyłączeń odpowiedzialności, warunków wypłaty odszkodowania.

Dodatkowo zwierzęta (z wyłączeniem drobiu) można 
ubezpieczyć w zakresie ryzyka pożaru oraz porażenia prądem 
elektrycznym. Są to ryzyka dobrowolne i składka jest w całości 
opłacana przez Ubezpieczającego. Umowy ubezpieczenia 
zwierząt w zakresie ryzyka pożaru oraz porażenia prądem 
elektrycznym zawierane są z udziałem własnym wynoszącym 
10% wysokości szkody.

• Za wartość pozostałości po szkodzie uważa się kwotę 

uzyskaną ze sprzedaży zwierzęcia lub jego tuszy i skóry.

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie 
hodowli zwierząt gospodarskich.

Dopłata do 65% wysokości składki 
ubezpieczeniowej ze środków budżetu 
państwa (w zakresie ryzyk dotowanych).

Odszkodowanie pozwala na szybsze 
odnowienie stada.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego 
gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.


