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Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Concordia Polska T.U. S.A., zarejestrowane w Polsce  

Produkt: Concordia obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych  
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w ustawie z dnia 22 maja 2003 
r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Obowiązkowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i 
majątkowych – dział II, grupa 8 i 9 zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego od szkód wynikłych z 
działania następujących ryzyk: 
✓ ognia 
✓ huraganu 
✓ powodzi 
✓ podtopienia 
✓ deszczu nawalnego 
✓ gradu 
✓ opadów śniegu 
✓ uderzenia pioruna 
✓ eksplozji  
✓ obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub 

upadku statku powietrznego  
Suma ubezpieczenia: 

− Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 
wysokości sumy ubezpieczenia 

− sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego 
budynku rolniczego, ustala ubezpieczający 
z zakładem ubezpieczeń. 

− suma ubezpieczenia budynku rolniczego może 
odpowiadać wartości: 
1) rzeczywistej tego budynku, przez którą 

rozumie się wartość w stanie nowym 
w  dniu zawarcia Umowy, pomniejszoną 
o  stopień zużycia budynku rolniczego; 

2) nowej - w odniesieniu do budynków 
nowych oraz takich, których stopień zużycia 
w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia nie 
przekracza 10%. 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 budynków, których stan techniczny osiągnął 

100% normy zużycia, a także tych 
przeznaczonych do rozbiórki 

 namiotów i tuneli foliowych 
 szkód wyrządzonych umyślnie przez 

Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on 
odpowiedzialność lub która mieszka z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym 

 szkód wyrządzonych wskutek rażącego 
niedbalstwa 

 szkód górniczych w rozumieniu przepisów prawa 
górniczego i geologicznego 

 szkód powstałych wskutek trzęsienia ziemi 
   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
! wysokość szkody zmniejsza się o wartość 

pozostałości, które mogą być przeznaczone do 
dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego (w ubezpieczonych 

budynkach rolniczych) 
 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki bezpośrednio po zawarciu Umowy 
— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed 

zawarciem Umowy. 
2) Obowiązki w trakcie trwania Umowy 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem Umowy; 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi zmiany danych Ubezpieczonego, w tym danych adresowych oraz danych 

kontaktowych; 
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— powiadomienie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zmiany, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o 
danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne. 

3) Obowiązki w przypadku powstania szkody: 
— niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Ubezpieczyciela, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i  przekazując 

posiadane informacje; 
— użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, a 

jeżeli szkoda już wystąpiła – odwrócenia szkody, zmniejszenia jej rozmiarów lub zapobieżenie jej powiększeniu. 
4) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
— przekazać Ubezpieczycielowi, posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody, ułatwić ustalenia okoliczności 

zdarzenia i rozmiaru szkód, udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 
 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka opłacana jest przelewem na rachunek 
Ubezpieczyciela. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 
W przypadku jeżeli w Umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności lub jej pierwszej 
raty oraz jeżeli Umowa została zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia odpowiedzialność powstaje w chwili 
jej zawarcia. W sytuacji jeżeli termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu określono w  Umowie ubezpieczenia, 
rozpoczyna się on od wskazanej w niej daty. 
Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 
okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?).  

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
— Umowę zawartą na okres 12 miesięcy można wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem tego 

okresu, ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia; 
— nowy właściciel gospodarstwa rolnego może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, której stał się 

stroną na skutek przejścia na niego własności gospodarstwa; 
— jeśli Umowa została zawarta na odległość, Ubezpieczający, który jest konsumentem może odstąpić od niej 

w  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub przekazania mu przez Ubezpieczyciela informacji wymaganych 
przez ustawę o prawach konsumenta; 

— wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno być złożone na piśmie oraz przekazane do Centrali 
Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego współpracującego z  Ubezpieczycielem; 
w przypadku nadawania wypowiedzenia/odstąpienia przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę 
nadania oświadczenia w placówce Poczty Polskiej. 

Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu: 
— z chwilą, w której użytki i grunty, na których położony jest budynek rolniczy tracą charakter gospodarstwa rolnego; 
— z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. 

 


