W ramach współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA
umoŜliwiamy zawarcie obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych we wszystkich
placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.
Zapraszamy do skorzystania z moŜliwości zawarcia tego ubezpieczenia oraz zawierania
innych ubezpieczeń na korzystnych warunkach.
I. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres określony jest w umowie:
1) w zboŜach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno – ziarna lub nasiona,
2) w kukurydzy przeznaczonej na paszę – kolby i nadziemne części rośliny,
3) w burakach cukrowych – korzeń buraka,
4) w ziemniakach – bulwy,
5) w roślinach strączkowych - nasiona
6) w warzywach gruntowych – części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji,
7) w drzewach i krzewach owocowych oraz truskawkach – owoce lub całe nasadzenia,
8) w chmielu – szyszki,
9) w tytoniu – liście,
Ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych określonych w § 4
ust.1 OWU, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyka: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych.
Umowa ubezpieczenia moŜe obejmować wszystkie lub wybrane przez ubezpieczającego rodzaje
ryzyka, o których mowa w ust.1.
II. JAK USTALANA JEST SUMA UBEZPIECZENIA
Suma ubezpieczenia ustalana jest zgodnie z OWU, ale nie moŜe być wyŜsza niŜ:
6 000 zł/ha — dla zbóŜ
6 000 zł/ha — dla kukurydzy,
6 000 zł/ha — dla rzepaku i rzepiku,
16 000 zł/ha — dla ziemniaków,
8 000 zł/ha — dla buraków cukrowych,
15 000 zł/ha — dla roślin strączkowych.
III. KLAUZULE SZCZEGÓLNE – zasady funkcjonowania
Ogólne warunki ubezpieczenia przewidują moŜliwość włączenia klauzul szczególnych
rozszerzających zakres ochrony ubezpieczenia.
Istnieje moŜliwość wprowadzenia jednej z dwóch klauzul szczególnych.
KLAUZULA SZCZEGÓLNA Nr 1

Zasada funkcjonowania
Klauzula nr 1 rozszerza ochronę ubezpieczeniową od 8% do 95% w ryzyku gradobicia. Nie
potrąca się udziału własnego z naleŜnego odszkodowania spowodowanego gradem i
przymrozkami. Dodatkowo uprawy zbóŜ, roślin oleistych i kukurydzy po wykupieniu tej klauzuli
będą objęte ochroną ubezpieczeniową od ryzyka ognia.
KLAUZULA SZCZEGÓLNA Nr 2

Zasada funkcjonowania
Klauzula nr 2 rozszerza ochronę ubezpieczeniową od 8% do 95% w ryzyku gradobicia i od 8% do
90% w ryzyku przymrozków i nie potrąca się udziału własnego z naleŜnego odszkodowania. Nie
potrąca się udziału własnego z naleŜnego odszkodowania spowodowanego gradem i

przymrozkami. Dodatkowo uprawy zbóŜ, roślin oleistych i kukurydzy po wykupieniu tej klauzuli
będą objęte ochroną ubezpieczeniową od ryzyka ognia.
Istnieją dwie moŜliwości zawarcia umowy ubezpieczenia upraw z dopłatą budŜetu państwa:
1. W zryczałtowanej formie – dotyczy tylko gospodarstw do 25 ha,
2. Na standardowych warunkach

W sezonie jesiennym ubezpieczamy uprawy ozime do 15 listopada
Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia upraw z
dopłatą budŜetu państwa.

