
nUbezpieczyciel nSuma ubezpieczenia

n

Ubezpieczający

nUbezpieczony
nLimity odpowiedzialności

nUprawniony

nRodzaje ubezpieczenia:

nSkładka ubezpieczeniowa

nPrzedmiot ubezpieczenia:

nOpis świadczeń i sposobu ich ustalania

nZakres ubezpieczenia

nFranszyza integralna

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości plonu głównego, 
Vienna Insurance Group tj. iloczynowi zadeklarowanej przez Ubezpieczającego ceny 
ul. Noakowskiego 22 jednostkowej wyrażonej w pełnych złotych za decytonę, zadeklarowanej 
00-668 Warszawa przez Ubezpieczającego średniej wydajności danej uprawy wyrażonej 

w pełnych decytonach z hektara za ostatnie 3 lata i areału 
ubezpieczanego rodzaju uprawy wyrażonego w hektarach 

Bank w niniejszej ofercie pełni rolę agenta ubezpieczeniowego InterRisk z dokładnością  do  0,01 ha.
Towarzystwa  Ubezpieczeń  S.A.  Vienna  Insurance  Group. 2. Suma ubezpieczenia nie może przekroczyć maksymalnej sumy 

ubezpieczenia określonej dla danego roku kalendarzowego przez 
ministra  właściwego  do  spraw  rolnictwa.

Podmiot zawierający umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia 3. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający oddzielnie dla każdego 
składki ubezpieczeniowej. rodzaju  uprawy  na  danym  polu  lub  jego  części.

Szczegółowy sposób ustalania wysokości sumy ubezpieczenia określają OWU.

Podmioty będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami 
organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność W ramach określonych w polisie sum ubezpieczenia, górną granicę 
gospodarczą, posiadającymi gospodarstwo rolne i prowadzącymi działalność odpowiedzialności InterRisk za szkodę stanowią limity ustalone na jedno
rolniczą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt  i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia (jednak nie więcej 
gospodarskich. niż suma ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą), tj. za szkodę:

1. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi 95%, 
a w przypadku szkód powstałych wskutek ognia – 90% sumy 

Podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia jest Ubezpieczony ubezpieczenia określonej  w  umowie  ubezpieczenia.
lub  podmiot  upoważniony  pisemnie  przez  Ubezpieczonego. 2. Każda wypłata odszkodowania lub świadczenia zmniejsza sumę 

ubezpieczenia o wypłaconą kwotę (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
3. W ubezpieczeniu upraw od ujemnych skutków przezimowania wysokość 

Ubezpieczenie upraw rolnych jest ubezpieczeniem kierowanym do osób szkody określa się w sposób ryczałtowy w wysokości 15% lub 20% sumy 
fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola, 
osobowości prawnej, posiadających gospodarstwo rolne i prowadzących w  zależności  od  wariantu  ubezpieczenia.
działalność rolniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Powyżej wskazujemy jedynie szczególnie istotne zdaniem InterRisk limity 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczenie odpowiedzialności. Wszystkie limity odpowiedzialności określone zostały 
obejmuje szkody powstałe bezpośrednio w następstwie zdarzeń w § 6 i 19 OWU.
wchodzących  w  zakres  ochrony  ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć zarówno upraw rolnych oraz 
rodzajów ryzyka, w odniesieniu do których mają zastosowanie dopłaty  1. Składka ubezpieczeniowa jest jedynym kosztem związanym z zawarciem 
do składek ze środków budżetu państwa zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach umowy  ubezpieczenia.
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jak i upraw rolnych oraz rodzajów  2. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej, jak również terminy 
ryzyka,  do  których  powyższe  dopłaty  nie  mają  zastosowania. jej  płatności,  określone  są  w  umowie  ubezpieczenia  (polisie).

 3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo, jednak - na wniosek 
Ubezpieczającego  –  może  zostać  rozłożona na  raty.

W odniesieniu do rodzajów upraw rolnych wymienionych poniżej,  4. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy 
przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny, przez który rozumie się obowiązującej  w  dniu  zawarcia  umowy  ubezpieczenia.
– odpowiednio:  5. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 
1. w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno – ziarna umowy przez którąkolwiek ze stron, InterRisk należy się składka za okres, 

lub nasiona; w  którym  udzielał  ochrony  ubezpieczeniowej.
2. w kukurydzy przeznaczonej na paszę – kolby i nadziemne części rośliny;  6. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, 
3. w burakach cukrowych – korzeń buraka; na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki 
4. w ziemniakach – bulwy; za  okres  niewykorzystanej  ochrony  ubezpieczeniowej.
5. w roślinach strączkowych – nasiona;
6. w warzywach gruntowych – części warzyw gruntowych przeznaczone 

do konsumpcji; 1. Ubezpieczyciel, ustala wysokość szkody zgodnie z normami i  metodykami  
7. w burakach pastewnych – korzeń; obowiązującymi  u  Ubezpieczyciela.
8. w roślinach włóknistych – włókno, albo włókno i nasiona; 2. Jeżeli uprawa na danym polu została wielokrotnie dotknięta szkodą 
9. w roślinach motylkowatych – pierwszy pokos, albo pierwszy i kolejne z tytułu ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ustala 

pokosy. w  takim  przypadku  wartość  szkody  łącznej.
3. W ubezpieczeniu upraw od ujemnych skutków przezimowania wysokość 

szkody określa się w sposób ryczałtowy w wysokości 15% lub 20% sumy 
Ubezpieczenie może obejmować szkody w ubezpieczonych uprawach, ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola, 
powstałe bezpośrednio w wyniku: w  zależności  od  wariantu  ubezpieczenia.
1. huraganu; 4. Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości poniesionej szkody, 
2. powodzi; obliczanej zgodnie z postanowieniami OWU w granicach sumy 
3. deszczu nawalnego; ubezpieczenia,  z  uwzględnieniem wsz ystk ich ograniczeń 
4. gradu; odpowiedzialności  Ubezpieczyciela. 
5. pioruna; Szczegółowy sposób ustalania wysokości szkody określają OWU.
6. lawiny;
7. obsunięcia się ziemi;
8. suszy; Ubezpieczyciel odpowiada za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową 
9. ujemnych skutków przezimowania; spowodowane przez:
10. przymrozków wiosennych. 1. huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, 
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również szkody lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli 
w ubezpieczonych uprawach, powstałe bezpośrednio w wyniku ognia. szkody  w  plonie  głównym  wyniosą  co  najmniej  10%;

2. suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%.

Agent ubezpieczeniowy
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n

n

n
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Przygotowana przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (dalej: InterRisk) karta produktu przedstawia kluczowe informacje 
o ubezpieczeniu w celu umożliwienia Klientowi zrozumienia tego produktu oraz podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.
Karta produktu nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia.
Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej: OWU).
W razie wątpliwości przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy skonsultować się z Agentem ubezpieczeniowym InterRisk lub zadzwonić do InterRisk Kontakt: 
22 575 25 25.
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nWyłączenia odpowiedzialności nZgłoszenie szkody

nObowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

nZawarcie umowy ubezpieczenia

nTermin wypłaty odszkodowania lub świadczenia

nOkres ubezpieczenia  

nKontynuacja ochrony ubezpieczeniowej

nPoczątek ochrony ubezpieczeniowej

nKoniec ochrony ubezpieczeniowej
nZasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji

nOdstąpienie  od umowy, wypowiedzenie umowy 

nZbycie przedmiotu ubezpieczenia

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:  1. InterRisk Kontakt: 22 575 25 25 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 1. winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/  2. Przez Internet: www.interrisk.pl

Ubezpieczonego lub osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony  3. Pisemnie: 
ponosi odpowiedzialność, albo pozostających z nim we wspólnym InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
gospodarstwie  domowym; ul. Noakowskiego  22, 00-668 W arszawa

 2. zaniechania lub rażąco niewłaściwego przeprowadzania zabiegów (formularze dostępne są na )
agrotechnicznych;

 3. opóźnienia zbiorów we właściwym terminie;
Prosimy pamiętać o obowiązkach, które spoczywają na Ubezpieczającym /  4. prowadzenia prac melioracyjnych lub elektryfikacyjnych;
Ubezpieczonym w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.  5. działania szkodników lub chorób;
Niezachowanie niektórych z nich może spowodować nieuzyskanie  6. zakłócenia w działaniu środków chemicznej ochrony roślin lub nawozów;
odszkodowania w całości lub w części. 7. spalenia się słomy pozostawionej po zbiorze.
Pełna lista obowiązków znajduje się w §10, 16 OWU. Poniżej wskazujemy Jeżeli nie umówiono się inaczej, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody objęte 
najistotniejsze czynności, jakie należy wykonać tuż po zajściu zdarzenia:ochroną ubezpieczeniową spowodowane przez: huragan, powódź, deszcz 

użycie dostępnych środków w celu ratowania ubezpieczonych upraw nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki 
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym 
niezwłoczne powiadomienie straży pożarnej, jeżeli szkoda powstała wyniosą co najmniej 10%.
wskutek  pioruna  lub  ognia;InterRisk nie odpowiada za szkody zgłoszone ubezpieczycielowi po sprzątnięciu 
niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu szkody lub lub  likwidacji  uprawy. 
uzyskaniu  informacji  o  jej  powstaniu;Powyżej wskazujemy jedynie szczególnie istotne zdaniem InterRisk ograniczenia 
podanie przy zgłoszeniu szkody przyczyny i daty powstania szkody oraz odpowiedzialności. Wszystkie limity odpowiedzialności określone zostały 
położenia  poszczególnych  pól  dotkniętych  szkodą;w § 5 OWU.
nieingerowanie do czasu oględzin w stan upraw dotkniętych szkodą bez 
zgody  InterRisk;

 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. podanie InterRisk wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia 
 2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości InterRisk okoliczności powstania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania

wszystkie znane sobie okoliczności, o które InterRisk zapytywał umożliwienie InterRisk dokonania lustracji pól dotkniętych szkodą.
w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy.

 3. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany 
1. Ubezpieczyciel spełnia świadczenie w terminie trzydziestu (30) dni jest zgłaszać pisemnie InterRisk wszelkie zmiany tych okoliczności, 

od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  wypadku.niezwłocznie  po  powzięciu  o  nich  wiadomości.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności  4. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem 

koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo ubezpieczenia  (polisą).
wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie wypłaca się 
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 

W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże 
ubezpieczenia. bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni 

od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  wypadku.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 Ubezpieczyciel nie wypłaci 

Celem kontynuacji należy zawrzeć nową polisę. świadczenia, zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz 
Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, 

 o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie części  w  powyższym  terminie.

14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (karencja), 4. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości 
chyba że Ubezpieczyciel na piśmie wyraził zgodę na skrócenie okresu niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym 
karencji. Karencja nie dotyczy ryzyka ujemnych skutków przezimowania. na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego, jeżeli 

2. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej określone zostało w §13 ust. 3 nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, w terminach określonym w ust. 1 
OWU,  w  tym: lub 2, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą 

 a. od 1 grudnia w ryzyku ujemnych skutków przezimowania; całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz poucza 
 b. od 15 kwietnia w ryzyku przymrozków wiosennych. o możliwości złożenia skargi lub reklamacji do Ubezpieczyciela 

lub  dochodzenia  roszczeń  na  drodze  sądowej.

Odpowiedzialność InterRisk kończy się odpowiednio:
z upływem okresu ubezpieczenia; 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu 
z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia; z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do składania skarg i zastrzeżeń 
z datą rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia; dotyczących usług świadczonych przez InterRisk zwanych dalej łącznie  
w terminach określonych w §13 ust. 3 OWU, w tym: reklamacjami.
a. z dniem 30 kwietnia w ryzyku ujemnych skutków przezimowania, 2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk 
b. z dniem 30 czerwca w ryzyku przymrozków wiosennych, obsługującej klientów. Reklamacja może być złożona:
c. z dniem 15 września w ryzyku ognia. a. w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora 
z chwilą zakończenia zbioru plonów, nie później jednak niż w terminie, pocztowego lub kuriera,
w którym zbiory odbywałyby się przy zastosowaniu właściwych b. ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) 
technologii  upraw; lub osobiście do protokołu w jednostce InterRisk obsługującej 
z chwilą zmiany rodzaju uprawy na ubezpieczonym polu w trakcie klientów.
okresu  ubezpieczenia. 3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji 

reklamacje dotyczące likwidacji szkód powinno składać się w formie 
pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres 

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, do korespondencji wskazany w decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty 
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie odszkodowania lub świadczenia lub innym dokumencie, którego 
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie dotyczy  reklamacja.
7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia 4. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej 
ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi 
Ubezpieczyciel  udzielał  ochrony  ubezpieczeniowej. przed  jego  upływem.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni 

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia od dnia otrzymania reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji 
mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni 
Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ubezpieczyciela. Jeżeli prawa od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu 
z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, 
ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany 
ubezpieczenia  na  nabywcę. termin  rozpatrzenia  reklamacji.
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6. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub 
za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź 
na reklamację osoby fizycznej może zostać dostarczona pocztą 
elektroniczną  wyłącznie  na  wniosek  tej  osoby.

7. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu 
z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo 
skierowania wniosku do Rzecznika Finansowego o podjęcie czynności. 
Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc 
do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują 
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku 
dochodowym  od  osób  prawnych.

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie 
charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji. 
W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i nie są 
usługą doradztwa ubezpieczeniowego, finansowego, podatkowego 
ani  prawnego.

2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy 
uzgodnionej indywidualnie. Ostateczna decyzja w zakresie zawarcia 
umowy ubezpieczenia, należy jedynie do osoby decydującej się 
na zawarcie umowy ubezpieczenia i podejmowana jest na ryzyko 
i odpowiedzialność tej osoby na podstawie analiz oraz oceny zasadności
i  celowości  wyboru  produktu.

3. Klient powinien rozważyć potencjalne korzyści oraz straty, 
charakterystykę produktu, konsekwencje prawne oraz w sposób 
niezależny ocenić, czy jest to najlepszy dla niego produkt.

4. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta 
po wcześniejszym zapoznaniu się z całą dokumentacją ubezpieczeniową, 
w tym przede wszystkim z OWU, w których znajdują się szczegółowe 
informacje o ubezpieczeniu oraz prawach i obowiązkach InterRisk, 
Ubezpieczonego i Ubezpieczającego oraz które są ogólnodostępne 
na  stronie  .

nOpodatkowanie świadczeń

Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące karty 
produktu:

www.interrisk.pl
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