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Wstęp

Zgodnie z obowiązującym prawem większość rolników jest zobowiązana do zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
Jego celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom, które poniosły szkodę wyrządzo-
ną w gospodarstwie rolnym. Właściciel gospodarstwa jest chroniony poprzez zawarcie umowy OC. 
Ubezpieczenie chroni również rolnika, przed szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie. Ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej 
osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku 
z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, które 
mogą się zdarzyć podczas prowadzenia gospodarki, np. wypadki, w których ucierpią pracownicy, 
szkody spowodowane przez zwierzęta itp. W takich sytuacjach odszkodowanie wypłaci towarzystwo 
ubezpieczeniowe. Nieistotne jest czy szkodę wyrządził sam rolnik, czy osoba pozostająca z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym lub pracująca w gospodarstwie rolnym. Co ważne, osoba pra-
cująca w gospodarstwie rolnym to osoba pomagająca, dokonująca napraw, lub udzielająca pomocy 
sąsiedzkiej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników jest produktem powszechnym i dostępnym, 
a jego zasady ściśle regulują przepisy prawa. Dodatkowo istnieje również obowiązek ubezpieczenia 
budynków gospodarczych od pożaru i innych zdarzeń losowych. W końcu gospodarstwo to nie tylko 
pola czy sady, ale także dom, magazyny, stajnie i wiele innych budynków. Kolejnym ubezpieczeniem 
obowiązkowym jest ubezpieczenie upraw rolnych w przypadku składania wniosku o uzyskanie płat-
ności bezpośrednich. Obowiązek obejmuje wszystkich rolników (posiadaczy gospodarstw rolnych) 
niezależnie od formy prawnej rolnika (osoba fizyczna, firma) i niezależnie od wielkości gospodarstwa. 
W przypadku posiadania przez rolnika samochodu jego obowiązkiem jest wykupienie OC pojazdów 
mechanicznych. 

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników na rynku dostępna jest również szeroka oferta 
ubezpieczeń dobrowolnych. Przede wszystkim adresowane są do tych rolników, którzy nie są zado-
woleni z sumy ubezpieczenia w polisach obowiązkowych lub chcieliby zapewnić sobie ochronę ubez-
pieczeniową na wypadek określonych zdarzeń losowych. Polisy dobrowolne mają z reguły bardziej 
specjalistyczny zakres ubezpieczenia niż polisy obowiązkowe.

 

1. Ubezpieczenia obowiązkowe

Podstawowym aktem prawnym, regulującym obowiązek ubezpieczenia w rolnictwie jest ustawa 
z dnia 23 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz.1152). Kwestia ubezpie-
czeń uregulowana jest także w kodeksie cywilnym. 

Zgodnie z przepisami prawa istnieją cztery rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie:
n OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
n ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gosp. rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
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n ubezpieczenie upraw rolnych, w sytuacji uzyskania płatności bezpośrednich. 
n OC pojazdów mechanicznych

Kto podlega ubezpieczeniu:
n każdy posiadacz, nie tylko właściciel, gruntu rolnego o wielkości większej niż 1 ha, i z którego 

odprowadza w całości lub w części podatek rolny.
n rolnik, który posiada np. uprawy w szklarniach, prowadzi wylęgarnię drobiu, posiada pasieki (działy 

specjalne produkcji rolnej) – niezależnie od obszaru posiadanego gospodarstwa. 

Ubezpieczenia obowiązkowe – najważniejsze założenia:
n obowiązek powstaje w momencie nabycia gospodarstwa i trwa przez cały okres jego posiadania. 
n nie ma znaczenia, czy posiadacz prowadzi jakąkolwiek działalność rolniczą, wystarczy sam fakt 

posiadania gruntu. 
n w razie zmiany właściciela – prawa i obowiązki przechodzą na nową osobę. 
n w ciągu 14 dni od faktu zmiany właściciela gospodarstwa rolnego należy poinformować o tym TU. 
n obowiązek informacji o zmianie właściciela gruntu należy do dotychczasowego właściciela. 
n w razie śmierci dotychczasowego właściciela powyższy obowiązek przechodzi na nabywcę. 

Składki:
Składki mogą się różnić w zależności od zakładu ubezpieczeniowego. Na wysokość składki wpływ 

ma przede wszystkim:
n wielkość gospodarstwa, 
n zatrudnienie pracowników, 
n posiadanie zwierząt hodowlanych,
n posiadanie maszyn rolniczych. 

Kwoty:
Maksymalny limit odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu OC rolników określa suma gwa-

rancyjna, która wynosi:
n w przypadku szkód na osobie 5 210 000 euro
n w przypadku szkód w mieniu 1 050 000 euro

Należy pamiętać, że w obu wypadkach limit ma zastosowanie w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rol-
nego

q Istotą ubezpieczenia OC jest sam fakt posiadania gospodarstwa, nawet gdy rolnik nie prowadzi 
żadnych upraw czy hodowli zwierząt. 

q Również w przypadku, gdy rolnik przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem, nie zwalnia 
go to z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 
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Ubezpieczenie dotyczy szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa, dlatego wystarczy tylko 
posiadać gospodarstwo, by podlegać obowiązkowi ubezpieczenia. Istotą OC rolnika jest to, by sam rol-
nik lub osoba zamieszkująca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca 
w jego gospodarstwie rolnym, nie musiała sama ponosić kosztów związanych z:
n wyrządzoną szkodą osobie trzeciej, wskutek której osoba trzecia poniosła śmierć lub doznała trwa-

łego uszczerbku na zdrowiu;
n odpowiedzialnością majątkową za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (np. samochód, 

odzież), należącego do osoby trzeciej. 

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody związane:
n ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, 
n obsługą zwierząt, 
n pracami polowymi, 
n szkody na drodze publicznej, 
n szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika. 

Zdarza się, iż przy wykonywaniu prac związanych z posiadaniem gospodarstwa szkodę poniesie 
także osoba pracująca w tym gospodarstwie – np. spadnie z drabiny, która była z winy rolnika w złym 
stanie technicznym. W tym przypadku zakład ubezpieczeń również wypłaci odszkodowanie, lecz bę-
dzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, np. zadośćuczynienie czy 
zwrot kosztów leczenia. 

Zasady:
n obowiązek zawarcia umowy powstaje w dniu objęcia w posiadania gospodarstwa rolnego (co naj-

mniej 1 ha użytków rolnych) i dotyczy tylko osób fizycznych; objąć gospodarstwo można poprzez 
jego zakup, odziedziczenie lub poprzez obdarowanie nim;

n umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym;
n odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy 

i zapłaceniu składki (lub pierwszej raty);
n umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy grunty tracą charakter gospodarstwa 

rolnego.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przepisy przewidują 
karę w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę – wysokość tego wynagro-
dzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku. W przypadku, 
gdy szkoda zostanie wyrządzona przez rolnika nieubezpieczonego, odszkodowanie wypłaci Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny, lecz będzie dochodził od rolnika zwrotu wypłaconego odszkodowania, 
które może okazać się bardzo wysokie i wyjątkowo niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową rolnika 
w przyszłości. Wznowienie umowy ubezpieczenia ma miejsce, gdy składka za poprzedni okres była 
opłacona w całości. Brak wznowienia umowy ubezpieczenia, wynika z braku należności za poprzed-
nie ubezpieczenie bądź zostało uregulowane tylko w części. W konsekwencji oznacza to brak ochrony 
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ubezpieczeniowej i konieczność opłacenia kary z tego tytułu. Wznowienie umowy nie następuje także 
wówczas, gdy zostanie ogłoszona upadłość zakładu ubezpieczeń lub zarządzono jego likwidację. 

Wznowienie umowy ubezpieczenia ma miejsce, gdy składka za poprzedni okres była opłaco-
na w całości. Brak wznowienia umowy ubezpieczenia, wynika z braku należności za poprzednie 
ubezpieczenie bądź zostało uregulowane tylko w części. W konsekwencji oznacza to brak ochrony 
ubezpieczeniowej i konieczność opłacenia kary z tego tytułu. Wznowienie umowy nie następuje także 
wówczas, gdy zostanie ogłoszona upadłość zakładu ubezpieczeń lub zarządzono jego likwidację.

Ubezpieczenie obejmuje:
n szkody dotyczące uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyję-

tych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
n utratę gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów 

oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
n zanieczyszczenie lub skażenie środowiska;
n szkody wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien 

związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

1.2. Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych

Istotą obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest zagwarantowanie posiadaczowi go-
spodarstwa rolnego środków finansowych na odtworzenie lub naprawianie w tych budynkach szkód, 
powstałych wskutek ognia i innych zdarzeń losowych trudno przewidywalnych.

Ubezpieczenie obejmuje szkody związane z wystąpieniem:
n ognia
n huraganu
n gradu
n powodzi
n podtopienia
n deszczu nawalnego
n gradu
n uderzenia pioruna
n eksplozji
n obsunięcia się ziemi
n tąpnięcia
n lawiny
n upadku statku powietrznego
n opadów śniegu

Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budow-
lany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
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pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obowiązkowi ubezpieczenia podlega 
także budynek nawet, gdy stoi niewykorzystywany. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wartość 
każdego z budynków – a więc suma ubezpieczenia – ustalana jest dla każdego budynku oddzielnie. 
W procesie ustalania wysokości sumy ubezpieczenia biorą udział zarówno ubezpieczający, jak i przed-
stawiciel zakładu ubezpieczeń.

Zasady ubezpieczenia:
n umowa ubezpieczenia budynków, podobnie jak ubezpieczenie OC, zawierana jest na okres 12 mie-

sięcy w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym,
n obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem,
n odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy 

i zapłaceniu składki (lub pierwszej raty),
n obowiązkiem ubezpieczeń budynków objęte są także działy specjalne produkcji rolnej,
n polisa obejmuje fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balko-

ny, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe każdego z ubezpieczonych budynków.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wynikłe ze:
n świadomych, umyślnych działań rolnika, jego pracownika lub domownika;
n w przypadku następstw rażącego niedbalstwa wyżej wspomnianych osób oraz efektów trzęsienia 

ziemi czy szkód górniczych.

1.3. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych 

Ustawa wprowadziła od 01 lipca 2008 obowiązkowe ubezpieczenie upraw dla rolników, którzy 
uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za rok poprzedni. Obowiązek obejmuje wszystkich 
rolników (posiadaczy gospodarstw rolnych) niezależnie od formy prawnej rolnika (osoba fizyczna, firma) 
i niezależnie od wielkości gospodarstwa. Rolnik ma obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50% powierzch-
ni posiadanych upraw wymienionych w ustawie w okresie 12 miesięcy od ryzyka wystąpienia szkód spo-
wodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. 
q Brak ubezpieczenia to opłata karna 2 euro za 1 ha wpłacana na rzecz gminy właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
q Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w związku z unijnym 

obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r. 
ubiegają się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego (kredyty klęskowe, pomoc finansowa, ulgi 
w podatku) w przypadku wystąpienia klęsk. 

q Rolnik, któremu przysługują dotacje do składek, opłaca składkę pomniejszoną o dotację z budżetu 
państwa. 

Dopłata do składki może być udzielona, jeżeli ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:
n powódź, 
n grad, deszcz nawalny
n suszę, 
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n skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne,
n huragan,
n piorun, 
n lawina,
n obsuwanie się ziemi.

Wysokość dopłat została określona na poziomie do 65% składki jeżeli składka za ubezpieczenie 
nie przekracza:
n 9% wartości ubezpieczanej uprawy,
n 12% wartości ubezpieczanej uprawy, przy uprawach prowadzonych na użytkach rolnych klasy V,
n 15% wartości ubezpieczanej uprawy, przy uprawach prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI.

Jeżeli stawka przekracza 9%, 12%, 15% dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do 
procentu ich podwyższenia (nie dotyczy to ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek).

Dopłaty udzielane są do następujących upraw roślin uprawiane w plonie głównym:
n ziarna zbóż,
n ziarno lub kolby i nadziemne części kukurydzy,
n nasiona rzepaku,
n nasiona rzepiku,
n bulwy ziemniaków,
n buraki cukrowe,
n szyszki chmielowe,
n liście tytoniu,
n części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji,
n owoce lub nasadzenia drzew i krzewów,
n owoce lub nasadzenia owocowe truskawek,
n nasiona roślin strączkowych.

Producenci rolni mogą sami zdecydować na ile chcą się ubezpieczyć od ryzyka suszy. Sami wybio-
rą poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30 proc. sumy ubezpieczenia w zamian za niż-
szą składkę; zakłady ubezpieczeniowe mogą zaproponować rolnikowi tańszą polisę, o ile gospodarz 
przyjmie odpowiedni poziom ewentualnych strat w uprawie jako własne ryzyko. Zachowany zostanie 
udział własny rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10 proc. wartości szkody w przypadku ubezpieczeń 
od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy, co oznacza, że jeżeli szkoda zostanie oszacowana np. na 
1 tys. zł, to rolnik może dostać 90 proc. tej kwoty, w tym przypadku 900 zł. 

1.4. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Obowiązek ubezpieczenia ciąży na każdym posiadaczu pojazdu mechanicznego, zarejestrowane-
go w Polsce. Termin „pojazdy mechaniczne” obejmuje: samochody, motocykle, motorowery, ciągniki 
rolnicze i przyczepy, oraz z posiadaczami pojazdów wolnobieżnych. Ubezpieczenie stanowi ochronę 
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posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych oso-
bom trzecim. W przypadku szkody zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowa-
nie na rzecz poszkodowanego. Obowiązek ubezpieczenia obejmuje każdy zarejestrowany samochód, 
nie ma znaczenia czy jest on użytkowany czy nie.

Ubezpieczenie obejmuje:
n szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodze-

nie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;
n szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego: przy wsiadaniu do pojazdu mecha-

nicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicz-
nego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

W 2022 roku wzrastają opłaty karne za brak OC. W tym roku ponad 14-dniowy brak ważnej polisy 
będzie kosztował właścicieli samochodów osobowych aż 5600 złotych. Z jeszcze wyższą karą muszą 
się liczyć posiadacze pojazdów. W przypadku spowodowania wypadku, sprawca jest zobowiązany do 
zapłaty kary za przerwę w ubezpieczeniu, jak również do pokryć wszelkich kosztów naprawy uszkodzo-
nych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych.

2. Ubezpieczenia dobrowolne

Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych, na rynku jest dostępna szeroka paleta ubezpieczeń do-
browolnych. Z racji swojej dobrowolności składki nie są dofinansowywane z budżetu państwa, 
ani ze środków unijnych, a całość kosztów ponosi rolnik. Wyjątkiem jest ubezpieczenie zwierząt 
gospodarskich takich jak bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie, od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, la-
winę oraz w razie uboju z konieczności. Rolnik zainteresowany ubezpieczeniem swojej hodowli 
wymienionych zwierząt, może liczyć na 50-procentową dopłatę do składki ubezpieczeniowej z bu-
dżetu państwa. 

Do najpopularniejszych form ubezpieczeń dobrowolnych należą:
n ubezpieczenie budynków oraz mienia ruchomego,
n Agrocasco,
n ubezpieczenie pasiek,
n ubezpieczenia hodowli ryb,
n ubezpieczenie drobiu,
n ubezpieczenie zwierząt futerkowych,
n ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
n ubezpieczenie upraw,
n ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności,
n pomoc informatyczna.
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1.1. Ubezpieczenie budynków oraz mienia ruchomego 

Wariant ten jest uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia i obejmuje stałe elementy budyn-
ków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym 
także ruchomości domowe, środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, ogrodzenia, 
małej architektury ogrodowej czy budynków poniżej 20 m2.

Polisa zabezpiecza na wypadek:
n pożaru, działania dymu i sadzy
n upadku drzewa w wyniku wichury 
n szkód powstałych z winy instalacji wodociągowej
n włamania, kradzieży, dewastacji
n uderzenia pojazdu w budynek rolniczy.

1.2. Agrocasco 

Agrocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów, maszyn i sprzętów rolniczych. Chroni 
maszyny i pojazdy rolnicze w razie pożaru, huraganu lub innych opisanych w umowie warunków at-
mosferycznych. Agrocasco może też dotyczyć ochrony w razie rabunku lub kradzieży ubezpieczonego 
sprzętu. Ubezpieczenie Agrocasco może obejmować maszyny z napędem własnym, bez napędu wła-
snego lub inny sprzęt rolniczy. Przykładowo Agrocasco może chronić:
n ciągnik,
n kombajn,
n agregaty uprawowe,
n kultywatory,
n glebogryzarki,
n sadzarki,
n siewniki,
n sadzarki,
n hedery do zbioru zbóż,
n przyczepy.

Lista sprzętu, który można ubezpieczyć w Agrocasco jest bardzo długa. Można ją uzupełnić np. 
o dodatkowy sprzęt taki jak system GPS albo koła bliźniacze. W ramach dobrowolnej polisy Agrocasco 
możemy wykupić ochronę maszyn rolnych w razie szkód wyrządzonych przez złe warunki atmosfe-
ryczne (np. huragan, deszcz nawalny, gradobicie, powódź), zdarzenie losowe (np. pożar, uderzenie 
pioruna) lub awarię i kradzież.

1.3. Ubezpieczenie pasiek 

W dzisiejszych czasach produkcja miodu jest narażona na spore ryzyko. Polisa rolnicza dla po-
siadaczy uli to zwykle dwa zakresy ochrony – podstawowy i rozszerzony. W podstawie znajdują się 
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zdarzenia losowe i ich skutki. Takimi zdarzeniami są wymienione w dokumencie OWU polisy czyn-
niki atmosferyczne, jak i zdarzenia spowodowane działalnością człowieka. Przykład: pożar, zalanie, 
wypadek podczas transportu zleconej do tego firmy. Rozszerzenie pozwala chronić pszczoły i całe 
wyposażenie potrzebne do ich hodowli w razie kradzieży, a także zatrucia (pestycydy). Coraz więcej 
pszczelarzy decyduje się na dodatkowe ubezpieczenia swoich pasiek, które obejmują m.in.:

n zatrucie pszczół środkami ochrony roślin, którymi opryskuje się pola, lasy lub sady;
n uszkodzenie/zniszczenie uli przez żywioł natury, zwierzęta lub przez działanie osób trzecich;
n zniszczenie pni pszczelich spowodowane niezawinionym przez ubezpieczającego wypadkiem 

w czasie ich transportu na pożytki;
n kradzież pni pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia albo miodu.

1.4. Ubezpieczenie hodowli ryb 

Dedykowane jest osobom fizycznym i prawnym, posiadaczom lub właścicielom obiektów hodow-
lanych, w których prowadzony jest chów ryb. Na polskim rynku ubezpieczeń ochroną mogą zostać 
objęte karpie i pstrągi tęczowe. Odszkodowanie przysługuje w razie zatrucia, uduszenia się, niedo-
boru wody czy ucieczki ryb. Sumę ubezpieczenia ustala się na poziomie 70 procent wartości ryb 
przewidywanej na zakończenie danego stadium chowu (hodowli). Ubezpieczenie ryb zawierane jest 
na okres jednego stadium chowu (hodowli) ryb. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wnio-
sku, który powinien być zgłaszany do PZU S.A. nie później niż w ciągu 3 dni od daty zarybienia stawu.

1.5. Ubezpieczenie drobiu 

Ubezpieczeniem obejmowane są kury, kaczki, kaczki piżmowe, indyki oraz gęsi. Zakres ubezpie-
czenia chroni przed szkodami w hodowli związanymi z: 
n ogniem, eksplozją, 
n huraganem, 
n powodzią, podtopieniem, 
n deszczem, śniegiem, gradem,
n piorunem, 
n upadkiem statku powietrznego, 
n lawiną, zapadaniem i usuwaniem się ziemi,
n wydostaniem się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, 
n szkodami spowodowanymi chorobami, wypadkami oraz kanibalizmem,
n wypadku niezawinionych przez ubezpieczającego przerw w dopływie prądu do fermy.

1.6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane przez osoby ubezpie-
czone oraz przez kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu na terenie RP i krajów europejskich. 
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Obejmuje świadczenia mające złagodzić finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku, świad-
czenia w przypadku śmieci lub trwałego wypadku. Zgodnie z definicją, nieszczęśliwy wypadek to zda-
rzenie nagłe, niespodziewane i wywołane przyczyną zewnętrzną, mającą źródło poza organizmem 
człowieka, w wyniku którego ubezpieczony – wbrew swojej woli – stracił życie lub doznał uszczerbku 
na zdrowiu. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia osobo-
wego, którego przedmiotem jest życie lub zdrowie. Ubezpieczenie jest dobrowolne, a obowiązkowo 
muszą je mieć m.in. żołnierze, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, sportowcy i wolontariusze.

1.7. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 
z 2017, poz. 2047) przewiduje opcje dopłaty z budżetu państwa do składek rolników z tytułu zawarcia 
umowy ubezpieczenia.

Warunki dofinansowania:
n szkoda powstała w wyniku: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się 

ziemi, lawiny, uboju z konieczności;
n szkoda dotknęła hodowli: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń;
n dopłaty wynoszą 65% składki z tytułu ubezpieczenia 1 szt. zwierzęcia;
n dopłaty są stosowane jeżeli stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają 0,5% sumy ubezpie-

czenia.

1.8. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, bez dofinansowania z budżetu państwa

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, oferują rozszerze-
nie ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, które nie są objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. 

Specyfiką tej formy ubezpieczenia jest czas jej trwania oraz cel jej zawarcia. Umowa, podobnie 
jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych może, być zawarta na okres 1 roku. Bardzo popularne 
są umowy krótkoterminowe, zawierane w celu objęcia szkód powstałych w specyficznych okoliczno-
ściach np:
n wskutek trzebienia ogierów, buhajów itp.;
n wskutek operacji zwierząt;
n w czasie wystawy;
n w czasie zawodów sportowych;
n w czasie kręcenia filmów;
n w czasie transportu.

Obejmuje zwierzęta hodowlane i użytkowe, bydło, trzodę chlewną, drób, konie lub inne zwierzęta 
gospodarskie. Objęte są choroby oraz wypadki, których następstwem jest ubój z konieczności lub 
śmierć zwierzęcia. Pakiet może obejmować: czas transportu oraz okres przebywania w bazie i na 
wystawie, utratę przydatności do reprodukcji, utratę płodu, oraz operację i okres pooperacyjny.
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1.9. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

n obejmuje zwierzęta hodowlane i użytkowe, bydło, trzodę chlewną, drób, konie lub inne zwierzęta 
gospodarskie;

n objęte są choroby oraz wypadki, których następstwem jest ubój z konieczności lub śmierć zwierzę-
cia;

n pakiet może obejmować: czas transportu oraz okres przebywania w bazie i na wystawie, utratę 
przydatności do reprodukcji, utratę płodu, oraz operację i okres pooperacyjny.



Notatki
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n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88
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n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
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n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21
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