
Ubezpieczenie upraw rolnych 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym  

 

Przedsiębiorstwo: Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą  
w Niemczech wykonujące działalność ubezpieczeniową w Polsce 
poprzez oddział pod nazwą Vereinigte Hagelversicherung VVaG 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce, posługujące 
się nazwą marketingową „VH Polska”, zwane dalej Ubezpieczycielem  

Produkt: Ubezpieczenie upraw rolnych 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia upraw rolnych” 

zatwierdzonych uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 8/2019 z 30.11.2019 r. (dalej „OWU”), które doręczane są przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i są 

dostępne na stronie: www.vh-polska.pl oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia (polisie).   

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?  

Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (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 jest plon główny ubezpieczonej    

uprawy, rozumiany jako określona część rośliny, 

zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU. 

Ochroną mogą być objęte szkody powstałe wskutek działania 

następujących ryzyk (zgodnie z wyborem Ubezpieczającego): 

✓ huraganu  

✓ powodzi  

✓ deszczu nawalnego  

✓ gradu  

✓ pioruna  

✓ lawiny  

✓ obsunięcia się ziemi  

✓ suszy  

✓ ujemnych skutków przezimowania  

✓ przymrozków wiosennych.  

Opcjonalnie - szkody powstałe wskutek działania ognia 
lub innych ryzyk wskazanych w klauzulach dodatkowych. 

Suma ubezpieczenia:   

✓ suma ubezpieczenia stanowi maksymalne zobowiązanie 
Ubezpieczyciela, tak dla jednego jak i wszystkich zdarzeń 
objętych ochroną ubezpieczeniową 

✓ każda wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie 
sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę 

✓ suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie informacji 
podanych przez Ubezpieczającego, odrębnie dla każdej 
uprawy na danym polu według oczekiwanej wartości na 
hektar 

✓ w odniesieniu do upraw plonujących kilkukrotnie w ciągu 
roku suma ubezpieczenia ustalana jest dla każdego plonu 
upraw 

✓ w odniesieniu do upraw wysiewanych lub wysadzanych 
kilkakrotnie po sobie na tym samym polu, suma 
ubezpieczenia ustalana jest oddzielnie dla każdej uprawy 

✓ w przypadku upraw, w których występuje więcej niż jeden 
przedmiot ubezpieczenia, każdy przedmiot ubezpieczenia 
wymaga osobnej sumy ubezpieczenia 

✓ za nadubezpieczenie nie jest wypłacane odszkodowanie. 
Suma ubezpieczenia ustalona w Umowie ubezpieczenia 
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

M.in. szkód powstałych:   

 wskutek chorób roślin lub żerowania szkodników 

 jako jakościowa strata w plonie 

 poprzez zmiany w składzie chemicznym ubezpieczonych 
ziemiopłodów 

 poprzez porastanie zboża 

 w następstwie zakłócenia w działaniu środków chemicznej 
ochrony roślin lub nawozów 

 w wyniku oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, ziemi 
lub wody na ubezpieczoną uprawę 

 wskutek wylegania niezebranych upraw (z wyłączeniem 
wylegania zbóż w następstwie huraganu lub deszczu 
nawalnego) 

 wskutek przymrozków poza ustalonym okresem 

odpowiedzialności. 

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

 poniżej 10%, a w ubezpieczeniu ryzyka suszy – poniżej 25% 
przewidywanej wielkości plonu głównego roślin. 
  

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?  

Ubezpieczyciel nie odpowiada m.in. za szkody, które powstały: 

 bezpośrednio lub pośrednio wskutek winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
lub osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność albo pozostających z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Jednak w przypadku, gdy szkoda 
wynika z rażącego niedbalstwa, odszkodowanie nie należy się, 
chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności 

 z powodu nieprzestrzegania państwowych lub urzędowych 
ograniczeń prowadzenia upraw 

 w wyniku warunków pogodowych, przez które plon nie może 
zostać zebrany lub powierzchnia uprawna, na której znajdują 
się ubezpieczone uprawy jest nieprzejezdna dla maszyn 
do zbioru ziemiopłodów 

 z powodu utraconych zysków 

 wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązków 
nałożonych Umową ubezpieczenia – na zasadach określonych 
w OWU 

 wskutek niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania 
zabiegów agrotechnicznych bądź wskutek rażących i istotnych 
naruszeń zasad dobrej praktyki rolniczej. 

Ponadto: 

 na zasadach określonych w OWU Ubezpieczyciel może 
w określonych przypadkach obliczyć ryczałtową wartość 
odszkodowania 

 mają zastosowanie inne ograniczenia odpowiedzialności 
wskazane w OWU, jak np. udziały własne w szkodzie. 

http://www.vh-polska.pl/


Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  

✓ Składka jest pobierana przez Ubezpieczyciela oraz odszkodowanie jest wypłacane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych 
polskich. 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko w wyznaczonym miejscu ubezpieczenia - miejscem ubezpieczenia jest wyłącznie zadeklarowana 
Ubezpieczycielowi powierzchnia uprawna, która w ramach Umowy ubezpieczenia wykorzystywana jest do produkcji roślinnej pod gołym 
niebem i została zgłoszona do ubezpieczenia. 
  

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 

− przed zawarciem Umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel 
pytał w formularzu oferty albo przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w innych pismach. 

Obowiązki w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia: 

− niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego 

− informować Ubezpieczyciela o zmianie adresu, miejsca ubezpieczenia, miejsca zamieszkania lub siedziby 

− zakładać, prowadzić i zbierać uprawy zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania, biorąc pod uwagę rodzaj i gatunek upraw oraz 

geograficzne położenie upraw. 

Ponadto:  

w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego: 

− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 

− podjąć działania w celu ograniczenia skutków oddziaływania szkody na plon upraw 

− powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia szkodowego na zasadach wskazanych w OWU. 
w przypadku zgłoszenia roszczenia:  

− przekazać Ubezpieczycielowi niezbędne informacje konieczne do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz ustalenia wysokości 
odszkodowania oraz okazać powierzchnie uprawne, na których wystąpiły szkody lub zlecić to innym osobom 

− udostępnić niezbędne dokumenty Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego rzeczoznawcy, o ile są one w posiadaniu rolnika 

− nie dokonywać zmian stanu upraw dotkniętych szkodą do czasu przeprowadzenia oględzin przez Ubezpieczyciela, z określonymi wyjątkami 
uregulowanymi w OWU.  

Pełen katalog obowiązków określony jest w OWU. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?  

Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki określonej w dokumencie ubezpieczenia w formie bezgotówkowej na wskazany 

w dokumencie ubezpieczenia rachunek bankowy. Na wniosek Ubezpieczającego składka może zostać rozłożona na raty. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  

• We wszystkich ubezpieczeniach ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wskazany jest 

w dokumencie ubezpieczenia i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w ramach jednej 

Umowy ubezpieczenia może rozpoczynać się i kończyć w różnych terminach i może być określony z dokładnością do danego ryzyka, rodzaju 

lub gatunku upraw. Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 

okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia.  

• Terminy odpowiedzialności Ubezpieczyciela zależą od rodzajów ubezpieczonych ryzyk/upraw i zostały szczegółowo wskazane w OWU. 

• Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia (karencja w ochronie 

ubezpieczeniowej), chyba że Ubezpieczyciel wyraził zgodę na skrócenie okresu karencji i zmianę początku okresu odpowiedzialności. 

Za okres, w którym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności nie jest naliczana i pobierana składka ubezpieczeniowa.  

• Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel może przedłużyć okres odpowiedzialności uzależniając to od zapłaty dodatkowej składki. 

Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się odpowiednio:  

• z upływem terminu określonego w Umowie ubezpieczenia 

• z datą rozwiązania Umowy ubezpieczenia 

• z chwilą zakończenia zbioru plonów lub terminu, w którym zbiory powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami prawidłowej 

gospodarki 

• z chwilą zakwalifikowania danej uprawy do przeorania lub przedwczesnego uprzątnięcia po wystąpieniu szkody całkowitej 

• z chwilą zniszczenia danej uprawy na skutek innych zdarzeń niż ubezpieczone ryzyka. 
 

Jak rozwiązać Umowę?  

• Jeżeli Umowa ubezpieczenia zawarta została na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy 

w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy. Ubezpieczający składa oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie 

poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od Umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym 

Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. 

• W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać 

odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku 

bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 


