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szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona; 
Vienna Insurance Group 2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, 
ul. Noakowskiego 22 chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz 
00-668 Warszawa innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty; 

3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, 
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, 

Bank w niniejszej ofercie pełni rolę agenta ubezpieczeniowego InterRisk numizmatycznych  i  podobnych; 
Towarzystwa  Ubezpieczeń  S.A.  Vienna  Insurance  Group. 4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa powyżej, 
nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez 
prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia i z tego tytułu jest zobowiązana posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały 
do opłacenia  składki  ubezpieczeniowej. przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela 

lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz 
tego  samego  wierzyciela.

1. w agrocasco – właściciel pojazdu rolniczego; Ubezpieczycielowi, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1 Ustawy, 
2. w NNW – kierowca lub pasażer pojazdu rolniczego, przy czym liczba przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym 

pasażerów pojazdu rolniczego wraz z kierowcą nie może przekraczać liczby zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
określonej  w  dowodzie  rejestracyjnym  pojazdu  rolniczego; mechanicznych  odszkodowania,  jeżeli  kierujący: 

3. w Ochrona Prawna – wymieniona w umowie ubezpieczenia osoba 1. wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
fizyczna. nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o  przeciwdziałaniu  narkomanii; 

Podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia jest Ubezpieczony 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
lub  podmiot  upoważniony  pisemnie  przez  Ubezpieczonego. 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 

mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie 
życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty Każda osoba trzecia nie będącą stroną umowy ubezpieczenia, względem bezpośrednio  po  popełnieniu  przez  nią  przestępstwa; której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi Ubezpieczony. 4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta jako:
1. indywidualna umowa ubezpieczenia - w przypadku umów zawieranych 

z klientem indywidualnym lub przedsiębiorcą posiadającym nie więcej 
Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd rolniczy wraz z wyposażeniem niż  20  pojazdów,
pojazdu rolniczego określonym w umowie ubezpieczenia, spełniający jeden 2. flotowa umowa ubezpieczenia – w przypadku umów ubezpieczenia 
z  następujących  warunków:zawieranych z przedsiębiorcami posiadającymi więcej niż 
1) jest zarejestrowany w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu 20  pojazdów.

drogowym, chyba że zgodnie z przepisami tej ustawy pojazd rolniczy nie 
podlega  rejestracji,

2) nie jest zarejestrowany, ale podlegający rejestracji w RP stosownie 
do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, jeżeli Ubezpieczający 
ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP, 

3) nie jest wymieniony w pkt a – b napędzany umieszczonym na nim silnikiem  
zasilanym  z  własnego  źródła  energii,

Warunki ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach 4) jest pojazdem rolniczym nie posiadającym własnego napędu.
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (zwana 
dalej  „Ustawą”). 1. Ubezpieczeniem agrocasco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utracie:
1) pojazdu rolniczego,

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego 2) trwale zamontowanych części pojazdu rolniczego,
jako posiadacza pojazdu rolniczego. 3) wyposażenia pojazdu rolniczego,

wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §16 owu. 

OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 2. InterRisk w ramach ubezpieczenia agrocasco obejmuje ochroną 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw, których Biura ubezpieczeniową  również:
Narodowe  są  sygnatariuszami  Porozumienia  Wielostronnego. 1) szkody w ogumieniu – jeżeli powstały jednocześnie z uszkodzeniem 

lub zniszczeniem innych części pojazdu rolniczego objętego ochroną 
ubezpieczeniową; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

Suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: ogumienia bez jednoczesnego uszkodzenia innych części pojazdu 
§w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego rolniczego objętego ochroną ubezpieczeniową InterRisk ponosi 

zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę odpowiedzialność do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie 
poszkodowanych; więcej jednak niż 5 500 zł; odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie 

§w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego za  ten  element  ogumienia,  który  uległ  uszkodzeniu,
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 2) szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem 
poszkodowanych. się ciała obcego o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji 

danego  pojazdu  rolniczego;
3) płody rolne – które uległy zniszczeniu w trakcie transportu tych 

Zgodnie z Ustawą Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: płodów ubezpieczonym pojazdem rolniczym, podczas zdarzenia 
1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone wyrządzającego szkodę w pojeździe rolniczym będącym 

przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy przedmiotem  ubezpieczenia, 
to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym 

nAgent ubezpieczeniowy

n

nPrzygotowana 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.

nKarta produktu nie stanowi integralnej części umowy ubezpieczenia.
nDecyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej: OWU).
nW 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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pod warunkiem że szkoda jest objęta odpowiedzialnością InterRisk; InterRisk rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu 
zwraca wartość utraconych lub zniszczonych płodów rolnych w wysokości do tego pojazdu rolniczego obowiązuje wymóg rejestracji lub 
500 zł za tonę, jednak nie więcej niż do kwoty 5 000 zł na jedno i wszystkie dokonywania okresowych badań technicznych, chyba że niedopełnienie 
zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia. tych obowiązków nie miało wpływu na zajście wypadku 
3. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia agrocasco: ubezpieczeniowego;

1) może zostać zawarta: 6) powstałe podczas używania pojazdu rolniczego niezgodnie z jego 
a) z opcją bez stosowania potrąceń związanych ze zużyciem przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania 

technicznym części i materiałów lakierniczych w przypadku lub przewożenia ładunku, chyba że nie miało to wpływu na zajście 
pojazdów rolniczych z okresem eksploatacji powyżej 7 do 10 lat; wypadku  ubezpieczeniowego;

b) z zastosowaniem opcji stałej sumy ubezpieczenia przez cały 7) wynikające z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, wykonania 
okres ubezpieczenia w przypadku pojazdów rolniczych lub  modyfikacji  pojazdu  rolniczego;
z okresem eksploatacji nie przekraczającym w dniu zawarcia 8) kradzieżowe, jeżeli po opuszczeniu pojazdu rolniczego przez 
umowy ubezpieczenia 10 lat, z tym że opcja ta nie ma Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu 
zastosowania do określenia,  czy  ma  miejsce  szkoda całkowita; rolniczego:

2) może obejmować: a) pozostawiono w pojeździe rolniczym dokumenty pojazdu rolniczego 
a) pokrycie kosztu wynajęcia zastępczego pojazdu rolniczego lub kluczyki, karty kodowe lub sterowniki umożliwiające otwarcie lub 

w przypadku pojazdów z okresem eksploatacji  nie uruchomienie  pojazdu  rolniczego,
przekraczającym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 15 lat b) nie zabezpieczono poza pojazdem rolniczym dokumentów pojazdu 
jeże l i  szkoda  w  pojeźdz ie  ro ln icz ym  jest  objęta  rolniczego, kluczyków, kart kodowych lub sterowników 
odpowiedzialnością InterRisk; InterRisk pokrywa koszt wynajęcia umożliwiających otwarcie lub uruchomienie pojazdu rolniczego,
pojazdu rolniczego, jeżeli w wyniku powstałej szkody niemożliwe c) nie zabezpieczono pojazdu rolniczego w sposób przewidziany w jego 
jest prowadzenie prac, do których pojazd rolniczy jest konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich określonych w umowie 
przeznaczony i zachodzi konieczność wykorzystania ubezpieczenia  urządzeń  przeciwkradzieżowych, 
zastępczego pojazdu rolniczego w terminie do 30 dni od dnia chyba że powyższe okoliczności nie miały wpływu na powstanie wypadku 
zajścia  wypadku  ubezpieczeniowego, ubezpieczeniowego; 

b) szkody powstałe w związku z usługowym wykorzystaniem Wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda kradzieżowa powstała 
pojazdu  rolniczego, z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy lub 

c) szkody w szybach pojazdu rolniczego. dokonana została poprzez doprowadzenie Ubezpieczonego lub osoby 
uprawnionej do korzystania z pojazdu rolniczego do stanu 
nieprzytomności  lub  bezbronności;

1. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia powinna 9) polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków, kart kodowych 
odpowiadać wartości pojazdu rolniczego w dniu zawarcia umowy lub sterowników umożliwiających otwarcie lub uruchomienie pojazdu 
ubezpieczenia z uwzględnieniem podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. rolniczego lub innego urządzenia umożliwiającego odblokowanie 

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego oddzielnie dla zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, chyba że koszty te zostały 
każdego pojazdu rolniczego. poniesione w związku ze szkodą kradzieżową;

3. Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia jest wartość pojazdu rolniczego 10) polegające na zajęciu pojazdu rolniczego, jego konfiskacie, nacjonalizacji 
ustalana według następujących zasad: lub rekwizycji, które nastąpiły na mocy aktu prawnego lub decyzji podjętej 
1) pojazdy rolnicze fabrycznie nowe i w 1 roku eksploatacji – w wartości przez sądy  lub władze  administracyjne;

fakturowej; 11) polegające na korozji, utlenieniu, zawilgoceniu lub pleśni pojazdu 
2) pojazdy rolnicze powyżej 1 do 7 roku eksploatacji – w wartości rolniczego; 

rzeczywistej; wysokość zużycia ustala się na co najmniej 10% za każdy 12) powstałe w pojazdach rolniczych stanowiących własność innej osoby niż 
rok eksploatacji; wymieniona w umowie jako właściciel pojazdu rolniczego, z wyjątkiem 

3) pojazdy rolnicze powyżej 7 roku eksploatacji – w wartości rzeczywistej przypadku, gdy własność pojazdu rolniczego przeszła z leasingodawcy 
ustalonej  na  podstawie  indywidualnej  oceny  ryzyka. na dotychczasowego posiadacza pojazdu rolniczego będącego 

4. InterRisk zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia umowy leasingobiorcą;
ubezpieczenia od przedłożenia przez Ubezpieczającego wyceny wartości 13) polegające na utracie materiałów eksploatacyjnych, chyba że utrata lub 
pojazdu rolniczego sporządzonej przez profesjonalnego rzeczoznawcę. konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów 

5. Jeżeli właścicielem pojazdu rolniczego jest osoba fizyczna nie prowadząca spowodowana była wypadkiem ubezpieczeniowym, za który InterRisk 
działalności gospodarczej suma ubezpieczenia jest określona w kwocie ponosi  odpowiedzialność;
odpowiadającej wartości pojazdu rolniczego brutto w dniu zawarcia 14) powstałe wskutek strajków, zamieszek, działań wojennych, stanu
umowy  ubezpieczenia. wojennego, rozruchów, sabotażu lub aktów terroru;

6. Jeżeli właścicielowi pojazdu rolniczego będącemu osobą inną niż 15) powstałe wskutek działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia 
wskazana w ust. 4, przysługuje prawo do odliczenia w całości albo w części radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia, 
podatku VAT, suma ubezpieczenia może zostać określona w kwocie a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek 
odpowiadającej wartości pojazdu rolniczego netto lub wartości pojazdu odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu 
rolniczego w części netto w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. albo  syntezy  jądrowej;

7. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego 16) powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub 
odszkodowania. ubezpieczonego pojazdu rolniczego odpadami w rozumieniu ustawy 

o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy prawo 
ochrony środowiska,  emitowanymi  do  otoczenia;

InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 17) eksploatacyjne;
1) których wartość nie przekracza 500 zł, chyba że w umowie ubezpieczenia 18) wyrządzone przez przewożony ładunek;

umówiono  się  inaczej; 19) podczas transportu przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem maszyn 
2) powstałe podczas prowadzenia pojazdu rolniczego przez rolniczych zawieszanych na ciągnikach rolniczych lub ciągniętych przez 

Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie ciągniki rolnicze oraz narzędzi rolniczych transportowanych 
domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu rolniczego: na przyczepach, naczepach lub wózkach przystosowanych do tego celu;
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub 20) powstałe w związku z usługowym wykorzystaniem pojazdu rolniczego, 
b) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych chyba że umowa ubezpieczenia została rozszerzona za opłatą dodatkowej 

lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu składki;
narkomanii, 21) powstałe w szybach, chyba że umowa ubezpieczenia została rozszerzona 

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; za  opłatą  dodatkowej  składki.
3) powstałe podczas kierowania pojazdem rolniczym przez Ubezpieczonego, 

osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu rolniczego bez wymaganych 1. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części 
uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem rolniczym, chyba zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania,
że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 2. Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada:

4) powstałe podczas używania pojazdu rolniczego jako narzędzia a) wartości pojazdu rolniczego brutto – przy ustaleniu wysokości 
przestępstwa przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we odszkodowania  uwzględnia  się  podatek  VAT,
wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do b) wartości pojazdu rolniczego netto – przy ustaleniu wysokości 
korzystania pojazdem rolniczym, chyba że nie miało to wpływu na zajście odszkodowania  nie  uwzględnia  się  podatku  VAT,
wypadku ubezpieczeniowego;

5) powstałe podczas kierowania pojazdem rolniczym niezarejestrowanym 
lub pojazdem rolniczym nieposiadającym ważnego dowodu 

nSuma ubezpieczenia

nWyłączenia odpowiedzialności

nOpis świadczeń i sposobu ich ustalania
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c) wartości pojazdu rolniczego w części netto – przy ustaleniu 
1. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów pomocy prawnej wynikającychwysokości odszkodowania nie uwzględnia się podatku VAT w takiej 

z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych:części, w jakiej nie został uwzględniony w sumie ubezpieczenia 
1) wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub związanych pojazdu,

z umyślnym popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;3. InterRisk sporządza lub zleca sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy, 
2) podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, osobę w której uwzględniane są uszkodzenia pojazdu rolniczego wynikające 

zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub z  wypadku  ubezpieczeniowego.
osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu rolniczego:4. InterRisk zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych rachunków, 
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lubkosztorysów lub innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru 
b) p o d  w p ł y we m  ś ro d k ów  o d u r z a j ą c yc h ,  s u b s t a n c j i  szkody  i  wysokości  odszkodowania.

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 5. Wysokość odszkodowania ustala InterRisk przy współudziale 
przepisów  o  przeciwdziałaniu  narkomanii, Ubezpieczonego  lub  osób działających  w  jego  imieniu. 

chyba  że  n ie  miało  to  wpły wu  na  za jśc ie  w ypadku  6. Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu 
ubezpieczeniowego;ogumienia i akumulatora uwzględnia się indywidualnie stopień jego 

3) podczas kierowania pojazdem rolniczym przez Ubezpieczonego, zużycia  eksploatacyjnego.
osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu rolniczego bez 

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, w umowie ubezpieczenia ma wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego 
zastosowanie udział własny w wysokości: uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem rolniczym, 
1) dla ryzyka kradzieży pojazdów rolniczych z miejsca ich ubezpieczenia chyba  że  nie  miało  to  wpły wu  na  zajśc ie  w ypadku  

– 10%  wartości  w  szkodzie; ubezpieczeniowego;
2) dla ryzyka kradzieży pojazdów rolniczych poza ich miejscem 4) podczas kierowania pojazdem rolniczym niezarejestrowanym lub 

ubezpieczenia – 20% wartości w szkodzie; pojazdem rolniczym nieposiadającym ważnego dowodu 
3) dla ryzyka uszkodzenia, stłuczenia szyb i elementów szklanych rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli 

w pojazdach rolniczych w wieku powyżej 3 lat od daty produkcji w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub 
– 10% wartości  w  szkodzie; dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny 

4) w przypadku szkody powstałej w wyniku niewłaściwej obsługi pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
pojazdów rolniczych - 10% wartości odszkodowania pod warunkiem, 5) podczas uczestnictwa w wyścigach samochodowych lub treningach 
że szkoda powstała podczas obsługi pojazdu rolniczego przez do takich imprez.
osoby, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
do ich obsługi; 1) koszt y  obrony  interesów  prawnych  Ubezpieczonego  

5) w przypadku szkody powstałej w wyniku awarii spowodowanej w postępowaniu wszczętym w związku z zarzutem postoju, 
przedostaniem się ciała obcego o rozmiarach nieprzewidzianych zatrzymywania się lub parkowania w niedozwolonym miejscu;
w konstrukcji danego pojazdu rolniczego – 1% sumy ubezpieczenia 2) spory wynikające z umów zawartych przez Ubezpieczonego 
nie mniej niż 4 500 zł. prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży lub 

2. Za zwyżką składki udział własny w umowie ubezpieczenia zawieranej pośredniczenia w sprzedaży pojazdów rolniczych, wypożyczania 
na okres nie krótszy niż 12 miesięcy może zostać wykupiony. pojazdów rolniczych, naprawy pojazdów rolniczych lub prowadzenia 

parkingów;
3) reprezentowanie interesów Ubezpieczonego przed organami 

celnymi  lub  podatkowymi;
4) roszczenia wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia towarów 

przewożonych  w  celach  zarobkowych;
Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy polegający na pokryciu 5) kosztów związanych z zawinionym przez Ubezpieczonego 
kosztów pomocy prawnej związanej z prowadzeniem działań dotyczących uchybieniem terminów ustawowych albo zwłoką w powiadomieniu 
ochrony prawnej Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym, InterRisk  o  tych  terminach  lub  zobowiązaniach;
administracyjnym lub pozasądowym w związku z wypadkami 6) koszty powstałe w następstwie korzystania z usług osób 
ubezpieczeniowymi związanymi z posiadaniem lub używaniem pojazdu nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania 
rolniczego. opinii  w  danym  zakresie;

7) roszczeń wynikających z używania pojazdu podczas działań 
wojennych, zamieszek, rozruchów, katastrof lub blokad dróg;

1. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk zobowiązuje się 8) roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej 
do ochrony interesu prawnego Ubezpieczonego poprzez pokrycie umowy  ubezpieczenia;
kosztów pomocy prawnej świadczonej na jego rzecz, w wypadkach 9) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z umów, jeżeli 
określonych  poniżej: umyślnie nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 
1) dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych wynikające  z  tych  umów;

z tytułu czynów niedozwolonych, w rozumieniu kodeksu cywilnego, 10) koszty poniesione na opłacenie kar sądowych, administracyjnych, 
związanych z posiadaniem lub używaniem pojazdu rolniczego, jeżeli grzywien lub kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego;
Ubezpieczony doznał szkody na osobie lub szkody w mieniu; 11) koszty związane ze świadomym udzieleniem przez Ubezpieczonego 

2) obronę Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach nieprawdziwych informacji lub zatajeniem przez Ubezpieczonego 
o wykroczenia, jeżeli nieumyślne przestępstwo lub umyślne albo informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób 
nieumyślne wykroczenie związane jest  z  posiadaniem świadczenia pomocy prawnej albo przebieg postępowania;
lub  używaniem  pojazdu  rolniczego; 12) kosztów, które Ubezpieczony musi ponieść dlatego, że jego 

3) postępowania w sprawie zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo przedstawił 
lub dowodu rejestrac yjnego w następstwie wypadku zarzut potrącenia, jeżeli obrona przed tymi roszczeniami nie jest 
ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub używaniem objęta  ubezpieczeniem  ochrony  prawnej.
pojazdu  rolniczego; 3. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za koszty pomocy prawnej 

4) obrony interesów Ubezpieczonego w sprawach dotyczących umów poniesione przez Ubezpieczonego bez pisemnego uzgodnienia 
związanych z posiadaniem lub używaniem określonego w umowie z  InterRisk.
ubezpieczenia  pojazdu  rolniczego;

5) obrony przed kierowanymi przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby 
trzecie roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych, w rozumieniu InterRisk w granicach sumy ubezpieczenia zwraca udokumentowane 
kodeksu cywilnego, związanych z posiadaniem lub używaniem i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego 
pojazdu  rolniczego. następujące  koszty  ochrony  prawnej  Ubezpieczonego:

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki przewidziane w umowie 1) w przypadku porad, opinii lub zastępstw procesowych - koszty wynajęcia 
ubezpieczenia, zaistniałe w okresie obowiązywania ochrony jednego adwokata lub radcy prawnego do wysokości stawek 
ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie tej umowy na terytorium RP. minimalnych wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego 

na terytorium RP określonych w obowiązujących przepisach prawa,
2) w przypadku opinii biegłych lub rzeczoznawców – kosztów sporządzenia 

1. Suma ubezpieczenia wynosi 40 000 zł. ww.  opinii;
2. Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o każdą kwotę wykorzystaną 3) poniesione przez stronę przeciwną (z którą Ubezpieczony pozostawał 

na pokrycie kosztów pomocy prawnej. w sporze bądź wnioskodawcę lub uczestnika postępowania) koszty 
związane z obroną jej prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest 
zobowiązany do ich pokrycia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;

nWyłączenia odpowiedzialności

nFranszyza redukcyjna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

nPrzedmiot ubezpieczenia

nZakres ubezpieczenia

nOpis świadczeń i sposobu ich ustalania

nSuma ubezpieczenia
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4) wymaganych przez prawo czynności notarialnych; – zwrot udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do
5) koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą ochronie praw wysokości 30% sumy ubezpieczenia,

Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem. 6) koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku –  zwrot 
udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 
10%  sumy  u bezpieczenia,

W umowie ubezpieczenia ma zastosowanie udział własny w wysokości 200 zł 7) w przypadku uciążliwości leczenia – jednorazowe świadczenie 
w przypadku zwrotu kosztów pomocy prawnej z tytułu każdego wypadku w  wysokości  1%  sumy  ubezpieczenia,
ubezpieczeniowego. 8) w przypadku pobytu w szpitalu – jednorazowe świadczenie 

w  wysokości  2%  sumy  ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, 
które zaszły w związku z ruchem pojazdu rolniczego lub podczas używania 
ubezpieczonego  pojazdu  rolniczego.

1. Składka ubezpieczeniowa jest jedynym kosztem związanym 
z  zawarciem  umowy  ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa wypadków ubezpieczeniowych, 2. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej, jak również terminy jej
które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania płatności, określone są w umowie ubezpieczenia (polisie).
ubezpieczonego  pojazdu  rolniczego. 3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo, jednak – na wniosek 

Ubezpieczającego – może  zostać  rozłożona  na  raty.
4. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy 

Suma ubezpieczenia jest ustalana w umowie ubezpieczenia i odnosi się obowiązującej  w  dniu  zawarcia  umowy  ubezpieczenia.
do  każdego  Ubezpieczonego  odrębnie  i  wynosi  10 000 zł . 5. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 

umowy przez którąkolwiek ze stron, InterRisk należy się składka za okres, 
w  którym  udzielał  ochrony  ubezpieczeniowej.

Suma wszystkich świadczeń wypłaconych jednemu Ubezpieczonemu, 6. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, 
a w razie jego śmierci Uprawnionemu z tytułu jednego wypadku na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki 
ubezpieczeniowego  nie  może  przekroczyć  sumy  ubezpieczenia. za  okres  niewykorzystanej  ochrony  ubezpieczeniowej.

1. InterRisk nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.
w  następstwie  lub  w  związku  z: 2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości InterRisk 
1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez wszystkie znane sobie okoliczności, o które InterRisk zapytywał 

Ubezpieczonego; w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy.
2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub 3. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany 

samookaleczenia  się  przez  Ubezpieczonego; jest zgłaszać pisemnie InterRisk wszelkie zmiany tych okoliczności, 
3) ̨ działaniem energii jądrowej, odpadów radioaktywnych, bądź niezwłocznie  po  powzięciu  o  nich  wiadomości.

materiałów  wybuchowych; 4. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem 
4) działaniami wojennymi,  stanem wojennym, rozruchami ubezpieczenia  (polisą).

i  zamieszkami,  a  także  aktami  terroru;
5) prowadzeniem pojazdu rolniczego przez Ubezpieczonego, jeżeli 

Ubezpieczony nie posiadał uprawnień do jego prowadzenia, o ile 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że strony 
nieposiadanie przez Ubezpieczonego uprawnień do prowadzenia umówiły  się  inaczej.
pojazdu rolniczego miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku; 2. W przypadku agrocasco umowa ubezpieczenia może być zawarta 

6) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków na  okres  trzech  miesięcy.
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, 
z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie 
z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego W przypadku ubezpieczeń agrocasco, Ochrona Prawna, NNW celem 
pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji kontynuacji  ubezpieczenia  należy  zawrzeć  nową  polisę.
psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście 
nieszczęśliwego  wypadku;

7) prowadzeniem pojazdu rolniczego przez Ubezpieczonego będącego Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie 
kierowcą pojazdu rolniczego, jeżeli pojazd nie był zarejestrowany lub jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia 
nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba 
danego pojazdu rolniczego istnieje wymóg rejestracji lub że umówiono  się  inaczej.
dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny 
pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;

8) wskutek użytkowania maszyny rolniczej niezgodnie z jej Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
przeznaczeniem; 1. W agrocasco, Ochrona Prawna, NNW:

9) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach, wyścigach, 1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
pokazach, jazdach treningowych lub imprezach sportowych; 2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

10)  pandemią. 3) z chwilą przeniesienia własności pojazdu rolniczego,
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 4) z dniem zarejestrowania pojazdu rolniczego za granicą RP,

1) zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne; 5) z dniem wyrejestrowania pojazdu rolniczego podlegającego 
2) chorób występujących nawet nagle, jeżeli nie są następstwem rejestracji,

nieszczęśliwego wypadku; 6) z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania 
3) wad wrodzonych i ich następstw. pojazdu rolniczego, bez zmiany w zakresie prawa własności;

2. W agrocasco – z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą
na całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu rolniczego;

1. Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia: 3. W Ochrona Prawna – z dniem:
1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem, że  nastąpiła 1) wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

w terminie 2 lat od dnia nieszczęśliwego wypadku – świadczenie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 2) utraty przez Ubezpieczonego uprawnień do kierowania pojazdem 
ubezpieczenia, rolniczym;

2) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 4. W NNW – z dniem śmierci Ubezpieczonego.
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

3) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie 
w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku 
na zdrowiu,

4) koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych – zwrot udokumentowanych kosztów do
wysokości 30%  sumy  ubezpieczenia,

5) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

nFranszyza redukcyjna

Ubezpieczenie NNW

Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów nPrzedmiot ubezpieczenia
ubezpieczeń
 
nSkładka ubezpieczeniowa

nZakres ubezpieczenia

nSuma ubezpieczenia

nLimity odpowiedzialności

nWyłączenia odpowiedzialności nZawarcie umowy ubezpieczenia

nOkres ubezpieczenia

nKontynuacja umowy ubezpieczenia

nPoczątek ochrony ubezpieczeniowej

nKoniec ochrony ubezpieczeniowej

nOpis świadczeń i sposobu ich ustalania
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nOdstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy

nWyłączenia odpowiedzialności

nOpodatkowanie świadczeń

Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące karty 
produktu:

nZgłoszenie szkody

nObowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

nTermin wypłaty odszkodowania lub świadczenia

nZasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji

1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, 
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.

2. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata 
nie została zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, InterRisk może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty 
składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku 
braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem 
okresu,  za  który  przypadała  nie  zapłacona  składka.

Wyłączenia odpowiedzialności opisują sytuacje, w których InterRisk nie ponosi 
odpowiedzialności  za  zaistniałe  zdarzenie. 
Poniżej wskazujemy szczególnie istotne, zdaniem InterRisk wyłączenia 
odpowiedzialności, które dotyczą wszystkich ubezpieczeń w Pakiecie 
Agrocasco. Informacje na temat wyłączeń występujących w poszczególnych 
ubezpieczeniach przedstawione zostały w rozdziałach dotyczących tych 
ubezpieczeń. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują 

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku 
InterRisk jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził dochodowym  od  osób  prawnych.
szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy 
się, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje 1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie 
we  wspólnym  gospodarstwie  domowym. 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 1. InterRisk Kontakt: 22 575 25 25 (opłata zgodna z taryfą operatora) usługą doradztwa ubezpieczeniowego, finansowego, podatkowego 2. Przez internet: www.interrisk.pl ani  prawnego.3. Pisemnie: 2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uzgodnionej indywidualnie. Ostateczna decyzja w zakresie zawarcia Vienna Insurance Group umowy ubezpieczenia, należy jedynie do osoby decydującej się ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa na zawarcie umowy ubezpieczenia i podejmowana jest na ryzyko (formularze dostępne są na www.interrisk.pl) i odpowiedzialność tej osoby na podstawie analiz oraz oceny zasadności
i  celowości  wyboru  produktu.

3. Klient powinien rozważyć potencjalne korzyści oraz straty, Prosimy pamiętać o obowiązkach, które spoczywają na Ubezpieczającym / 
charakterystykę produktu, konsekwencje prawne oraz w sposób Ubezpieczonym w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 
niezależny ocenić, czy jest to najlepszy dla niego produkt.Niezachowanie niektórych z nich może spowodować nieuzyskanie 

4. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta odszkodowania w całości lub w części.
po wcześniejszym zapoznaniu się z całą dokumentacją ubezpieczeniową, Pełna lista obowiązków znajduje się w § 36-39 OWU Pakiet Agrocasco. 
w tym przede wszystkim z OWU, w których znajdują się szczegółowe Poniżej wskazujemy najistotniejsze czynności, jakie należy wykonać tuż po 
informacje o ubezpieczeniu oraz prawach i obowiązkach InterRisk, zajściu zdarzenia.
Ubezpieczonego i Ubezpieczającego oraz które są ogólnodostępne W przypadku powstania szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
na  stronie  www.interrisk.pl.zobowiązany jest:

1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio 
zagrożonym  lub  zmniejszenia  rozmiarów  szkody,

2) w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, 
powiadomić  o  szkodzie  jednostkę  policji,

3) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż 
w  terminie  7 dni  zawiadomić  o  jej  wystąpieniu  InterRisk. 

InterRisk wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o wypadku. Jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo 
wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca 
się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże 
bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 

rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji
i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni 
od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu
terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, 
okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji.

5. InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, 
a na wniosek tej osoby – pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone 
przez podmioty inne niż osoby fizyczne, InterRisk odpowiada w postaci
papierowej lub na innym trwałym nośniku.

6. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu 
z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo 
wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika 
Finansowego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się 
o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

7. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, 
Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia przysługuje prawo do występowania z zastrzeżeniami 
dotyczącymi usług świadczonych przez InterRisk, w tym do zgłaszania
skarg i zażaleń, zwanych dalej łącznie reklamacjami.

2. Reklamacja może być złożona:
a) na piśmie – osobiście, w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk 

obsługującej klientów, za pośrednictwem operatora pocztowego 
lub kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych,
wpisany do bazy adresów elektronicznych,

b) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) 
lub osobiście do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej
InterRisk obsługującej klientów,

c) w postaci  elektronicznej  – wysyłając e-mail  na adres:  
szkody@interrisk.pl.

3. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania
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