
 

Ubezpieczenie „GoAgro” (Pakiet Ubezpieczeń Rolnych)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska,
zezwolenie Ministra Finansów z 31 stycznia 1990, DMU-006-5-90         
Produkt: GoAgro

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Produkt obejmuje ubezpieczenia z grupy 1, 8, 9 i 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia mogą być, według wyboru Ubezpieczającego:
• dobytek rolniczy (ruchomości domowe, narzędzia, urządzenia, mate-

riały, zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie i in.);
• odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym (ubezpieczenie 

obejmuje Ubezpieczonego, pomoc domową Ubezpieczonego oraz 
osoby sprawujące opiekę nad dziećmi Ubezpieczonego lub osobami 
bliskimi, które są chore lub niepełnosprawne). Ochrona obejmuje szko-
dy wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego w związku z wykony-
waniem czynności życia prywatnego, za które uważa się czynności 
niezwiązane z aktywnością zawodową (w tym działalnością gospodar-
czą, posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wykonywa-
niem wolnego zawodu lub pracą w charakterze wolontariusza) oraz 
czynności niezwiązane z działalnością w związkach, zrzeszeniach, 
organizacjach społecznych lub politycznych;

• odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i pomocy domowej Ubez-
pieczonego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem gospodar-
stwa agroturystycznego – za zapłatą dodatkowej składki;

• w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zdro-
wie i życie Ubezpieczonego, jego bliskich oraz osób zatrudnionych 
przy pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Ubezpie-
czenie obejmuje świadczenie:
- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
- z tytułu śmierci;
- za pobyt w szpitalu;

• maszyny rolnicze (ubezpieczenie Agrocasco). Ochrona obejmuje szko-
dy spowodowane przez zdarzenia losowe, a za zapłatą dodatkowej 
składki – również szkody będące następstwem kradzieży z miejsca 
ubezpieczenia oraz rozboju w miejscu ubezpieczenia i poza miejscem 
ubezpieczenia;

• budynki rolnicze (mieszkalne i gospodarcze), budowle oraz małe bu-
dynki (o powierzchni do 20 m2 włącznie), a także stałe elementy budyn-
ku rolniczego. Ochrona obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń 
losowych oraz spowodowane pogryzieniem przez zwierzęta instalacji 
wbudowanej w substancję budynku mieszkalnego. Za zapłatą dodat-
kowej składki Ubezpieczający może dodatkowo ubezpieczyć stałe ele-
menty budynków rolniczych od szkód będących bezpośrednim następ-
stwem kradzieży z włamaniem oraz rozboju w miejscu ubezpieczenia;

• dodatkowo – mienie od ryzyka dewastacji, przepięć (szkód elektrycz-
nych), stłuczenia lub pęknięcia.

√ Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego z ubezpieczeń 
wchodzących w skład produktu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

X Produkt nie obejmuje i nie zastępuje ubezpieczeń obowiązkowych.
X Produkt nie obejmuje:

• mienia, które znajduje się w miejscu ubezpieczenia niezamieszkiwa-
nym, o ile strony nie ustaliły w umowie ubezpieczenia inaczej;

• mienia, które nie jest zabezpieczone zgodnie z postanowieniami umowy 
ubezpieczenia dotyczącymi minimalnych wymogów jego zabezpieczenia.

X Ubezpieczeniem dobytku rolniczego nie są obejmowane:
• fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie dro-

biu, fermowa hodowla i chów zwierząt futerkowych, a także hodow-
la lub chów stanowiący dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

• pojazdy mechaniczne, statki powietrzne i jednostki pływające niebędą-
ce sprzętem wodnym, a także ich wyposażenie oraz części zamienne  
i zapasowe (wyłączenie nie dotyczy kół, felg lub opon);

• mienie znajdujące się na niezabudowanych balkonach, tarasach lub 
loggiach;

• ziemiopłody w postaci siana lub słomy po dniu 30 czerwca następnego 
roku po zbiorach, składowane poza budynkami;

• zwierzęta laboratoryjne oraz ryby;
• maszyny rolnicze, które można objąć ochroną w ramach umowy Agro-

casco, niebędące narzędziami i urządzeniami lub ruchomościami do-
mowymi.

X Ubezpieczeniem maszyn rolniczych (Agrocasco) nie są obejmowane:
• maszyny rolnicze wykonane lub przerobione we własnym zakresie 

przez Ubezpieczonego lub inną osobę;
• maszyny rolnicze, które mają więcej niż 30 lat w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia;
• pojazdy typu „quad”.

X Ubezpieczeniem dobrowolnym budynków rolniczych nie są objęte budyn-
ki nieużytkowane nieprzerwanie dłużej niż 90 dni, o ile strony nie ustaliły  
w umowie ubezpieczenia inaczej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
• wyrządzone umyślnie, w tym także za szkody spowodowane usiłowa-

niem lub dokonaniem przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia 
lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;

• wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po 
spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środ-
ków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii;

• w mieniu powstałe wskutek pękania mrozowego powodującego szkody:
- wewnątrz budynku mieszkalnego, o ile spadek temperatury we-

wnątrz pomieszczeń nastąpił z winy użytkownika;
- wewnątrz budynku mieszkalnego ogrzewanego w sposób nieza-

pewniający utrzymania temperatury pozwalającej na właściwe 
funkcjonowanie instalacji wodnej, grzewczej i kanalizacyjnej.

! W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym – ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
• finansowych, tj. niewynikających ze szkód na osobie lub szkód w mieniu;
• wyrządzonych przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu,  

a także pomocy domowej Ubezpieczonego lub osobie sprawującej 
opiekę nad dziećmi Ubezpieczonego lub osobami bliskimi, które są 
chore lub niepełnosprawne podczas wykonywania przez nie pracy zle-
conej przez Ubezpieczonego;

• wynikających z wykonywania przez Ubezpieczonego zawodu lub  
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

• powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów lub upra-
wianiem sportów wysokiego ryzyka (w rozumieniu definicji zawartych  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia);

• powstałych wskutek naruszenia dóbr osobistych lub praw własności 
intelektualnej;

• polegających na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzy-
wien sądowych lub administracyjnych, należności umownych (w tym 
zadatków i odszkodowań z tytułu odstąpienia od umowy) oraz należ-
ności publicznoprawnych;

• wyrządzonych w mieniu, w tym w pojazdach mechanicznych, używa-
nym na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, 
użytkowania lub innej podobnej umowy.

! W ubezpieczeniu OC dotyczącym prowadzenia gospodarstwa agrotury-
stycznego – ochrona nie obejmuje m.in. szkód powstałych:
• wskutek użycia produktu, dla którego minął ustalony okres użytkowa-

nia lub przydatności;
• w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przechowania pojazdów.



! W ubezpieczeniu NNW – ochrona nie obejmuje m.in.:
• następstw wszelkich chorób lub stanów chorobowych;
• drugiego i kolejnych zawałów serca oraz drugiego i kolejnych udarów 

mózgu oraz pierwszego udaru mózgu lub pierwszego zawału serca, 
jeżeli spowodowane były wcześniej zdiagnozowanymi przez lekarza 
stanami chorobowymi;

• następstw wyczynowego uprawiania sportów lub uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka;

• skutków zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub 
podobnie działającymi środkami;

• następstw udziału Ubezpieczonego w bójce.
! W ubezpieczeniu maszyn rolniczych (Agrocasco) ustalone odszkodowanie 

pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, 
nie więcej niż 1.000 zł.

! W ubezpieczeniu maszyn rolniczych (Agrocasco) – ochroną nie są objęte 
m.in. szkody:
• powstałe w maszynie rolniczej wchodzącej w skład zespołu maszyn 

złączonych ze sobą w celu poruszania się jako całość, jeżeli szkoda 
została wyrządzona w następstwie kontaktu z inną maszyną rolniczą  
z tego zespołu. Wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych wskutek wy-
padku jednej z tych maszyn rolniczych;

• powstałe podczas transportu maszyny rolniczej;
• w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego w dniu 

zaistnienia szkody;
• będące efektem awarii maszyny rolniczej lub jej części;
• powstałe w ogumieniu, chyba że równocześnie uszkodzeniu uległy 

inne części maszyny rolniczej.
! W ubezpieczeniu budynków rolniczych, budowli, małych budynków oraz 

stałych elementów budynku rolniczego – ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
• w budynkach rolniczych w zakresie, w którym szkody są pokrywane  

w ramach ubezpieczeń obowiązkowych;
• w liniach elektroenergetycznych i transmisji danych;
• w obiektach liniowych, np. wodociągach, kanałach, liniach kablowych;
• powstałych wskutek braku odpowiednich przeglądów technicznych, badań 

lub działań okresowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
• w przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych w budowie, przebu-

dowie, rozbudowie lub nadbudowie – m.in. powstałych wskutek zalania 
opadami atmosferycznymi, jeżeli budynki te nie posiadały dachu, okien, 
drzwi i innych zabezpieczeń otworów, o ile było to przyczyną szkody.

! W dodatkowym ubezpieczeniu mienia od stłuczenia lub pęknięcia – ochro-
na nie obejmuje szkód, których wartość w dniu ustalenia odszkodowania 
nie przekracza 70 zł.

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ W Polsce – z wyjątkiem ubezpieczenia OC (w życiu prywatnym i dotyczącego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego), gdzie zakres terytorialny obejmuje Europę oraz 
ubezpieczenia NNW, gdzie zakres terytorialny obejmuje cały świat.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• na początku umowy ubezpieczenia:
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na pytania zadane przez Gothaer TU S.A.;

• w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Gothaer TU S.A. o zmianach okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
- utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym;
- przestrzegać wydanych przez Gothaer TU S.A. zaleceń oraz usunąć w wyznaczonym terminie szczególne zagrożenie;
- właściwie zabezpieczać ubezpieczone mienie przed kradzieżą;

• w razie zgłoszenia roszczenia:
- użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz zabezpieczyć możliwość 

dochodzenia przez Gothaer TU S.A. roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
- zawiadomić Gothaer TU S.A. o zdarzeniu albo szkodzie i postępować zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami;
- niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania;
- nie dokonywać zmian w miejscu szkody, w tym zachować uszkodzone mienie i udostępnić je przedstawicielowi Gothaer TU S.A. w celu przeprowadzenia oględzin;
- przygotować na własny koszt zestawienie poniesionych strat i przekazać je do Gothaer TU S.A.;
- w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej – bez uprzedniej pisemnej zgody Gothaer TU S.A. nie uznawać ani zaspokajać roszczenia osoby uprawnionej  

z umowy ubezpieczenia. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie karne lub cywilne albo jeżeli osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia 
wystąpiła na drogę sądową - niezwłocznie zawiadomić o tym pisemnie Gothaer TU S.A., chociażby Ubezpieczony zgłosił już Gothaer TU S.A. powstanie szkody;

- w NNW – starać się złagodzić skutki zdarzenia poprzez niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej i poddanie się zaleconemu leczeniu, uzyskać dokumentację 
zawierającą diagnozę lekarską, zwolnić lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

W zależności od wyboru – jednorazowo albo w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty Gothaer TU S.A. potwierdza w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Ochrona rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następ-
nego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

• Ochrona w zakresie szkód powstałych w następstwie powodzi rozpoczyna się po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (karencja). Karencji nie stosuje się 
w razie nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia w Gothaer TU S.A. w zakresie obejmującym ryzyko powodzi.

• Ochrona kończy się: 
• z upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia jest zawarta;
• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
• z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 
• z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty;
• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia stanowiącej górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A.;
• z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę;
• z dniem wystąpienia z umowy ubezpieczenia przez jedyną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta.

Jak rozwiązać umowę?

• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Gothaer TU S.A. za potwierdzeniem odbioru  
lub przesłane listem poleconym.

• Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia NNW w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.


