
Ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:    InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 
          z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
          numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt:        Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie budynków rolniczych to ubezpieczenie obowiązkowe, które powinien zawrzeć rolnik posiadający gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 
przekraczającej 1,0 ha, który posiada budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu domu rolnika lub innych budynków rolniczych wskutek zdarzeń losowych (np. powodzi, pożaru).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego: dom rolnika, inne 
obiekty budowlane o powierzchni powyżej 20 m2 będące w posiadaniu 
rolnika.

3 Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje w dniem 
pokrycia budynku dachem.

Suma ubezpieczenia: 

3 ustalana jest odrębnie dla każdego budynku rolniczego przez Ubezpie-
czającego razem z InterRisk 

3 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% 

3 może być ustalona na podstawie:

1) cenników stosowanych przez InterRisk do szacowania wartości 
budynków; 

2) załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporzą-
dzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia wartości robót 
budowlanych obowiązującymi w budownictwie, przez osobę po-
siadającą uprawnienia w tym zakresie albo wyceny rzeczoznawcy; 
w tych przypadkach ustalenie sumy ubezpieczenia następuje na 
wniosek ubezpieczającego w razie ubezpieczenia budynku według 
wartości nowej

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û ryzyk, które nie zostały wymienione w Ustawie o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych np. kradzież z włamaniem, 
rabunek lub dewastacja 

  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada za szkody:

! wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub przez osobę, za którą 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z Ubez-
pieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym 

! wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub 
przez osobę, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która 
pozostaje z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym 

! górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego 

! powstałe wskutek trzęsienia ziemi



  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu szkody 

  Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia. 

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. 

Jeżeli umowa wznowiła się automatycznie na kolejny 12 miesięczny okres to odpowiedzialność InterRisk powstaje z chwilą jej zawarcia. 

Jeżeli w umowie InterRisk wskazał późniejszy termin płatności składki lub pierwszej raty to odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. 

Ochrona ubezpieczeniowa ustaje z chwilą rozwiązania umowy tj. m.in.:

a) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta; 

b) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta w przypadku, gdy posiadanie gospodarstwa rolnego w skład którego wchodzą budynki rolnicze przeszło 
na inną osobę, lub wcześniej jeżeli osoba obejmująca gospodarstwo pisemnie wypowie umowę; 

c) z chwilą, kiedy użytki i grunty, na których jest położony budynek rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego; 

d) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości InterRisk, z uwzględnieniem postanowień ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze; 

e) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w Ustawie o prawach konsumenta; 

f ) z dniem wypowiedzenia umowy automatycznie wznowionej na kolejny 12 miesięczny okres, o ile rolnik ma ubezpieczone budynki rolnicze w tym samym 
czasie również w innym zakładzie ubezpieczeń.

  Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli rolnik nie chce skorzystać z automatycznego wznowienia umowy na kolejnych 12 miesięcy, to powinien umowę pisemnie wypowiedzieć najpóźniej 
na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta.

Jeżeli umowa wznowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy, to rolnik ma możliwość rozwiązania jej z dniem złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy, 
o ile ma ubezpieczone budynki rolnicze w tym samym czasie również w innym zakładzie ubezpieczeń.

Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni 
od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin 
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia 
InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.


