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Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Agrocasco zwane dalej 
OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia maszyn rolniczych 
zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
zwane dalej Towarzystwem, z osobami fizycznymi, zwanymi dalej 
Ubezpieczającymi.

 2. Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, o ile nie 
pozostają one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych 
lub odmiennych zgodnie z ust. 3 wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

 4. Towarzystwo jest zobowiązane przedstawić Ubezpieczającemu różnice 
pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed 
zawarciem umowy. 

Definicje
§ 2

Przez użyte w OWU określenia rozumie się: 
 1) akcja ratunkowa – działania mające na celu ratowanie ubezpieczonego 

mienia w związku z wystąpieniem zdarzeń ubezpieczeniowych objętych 
umową ubezpieczenia, w szczególności działania straży pożarnej i policji;

 2) awaria maszyny rolniczej – powstałe z przyczyny wewnętrznej lub na 
skutek przedostania się do maszyny ciała obcego nagłe i niespodziewane 
zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie maszyny rolniczej;

 3) dokument ubezpieczenia – polisa lub inny dokument potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia; 

 4) kłódka wielozastawkowa – kłódka, której klucz posiada minimum dwa 
żłobienia prostopadłe do trzonu; 

 5) kradzież – kradzież, kradzież z włamaniem lub rozbój w rozumieniu 
przepisów Kodeksu karnego; pojęcie to nie obejmuje przywłaszczenia 
oraz przypadku, gdy sprawca wszedł w posiadanie klucza lub innego 
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urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia maszyny rolniczej 
za zgodą lub przy braku sprzeciwu Ubezpieczonego bądź osoby 
upoważnionej do jej używania;

 6) maszyna rolnicza – wymienione w umowie ubezpieczenia pojazdy 
i maszyny wykorzystywane do produkcji rolnej lub w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego;

 7) płody rolne – naturalne biologicznie produkty przyrody ożywionej 
mające swe źródło witalne w glebie, uzyskane z upraw rolnych lub 
ogrodniczych;

 8) siedlisko – miejsce przechowywania maszyn rolniczych wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczonego;

 9) stan nietrzeźwości – stan, w którym zawartość alkoholu we krwi 
przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego 
tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza 
przekracza 0,25 mg bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę 
wartość;

 10) stan po spożyciu alkoholu – stan, w którym zawartość alkoholu we krwi 
wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu 
albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu 
w 1 dm³;

 11) suma ubezpieczenia – deklarowana przez Ubezpieczającego kwota 
ustalona w umowie ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości 
rynkowej ubezpieczonej maszyny rolniczej, stanowiąca jednocześnie 
górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za wszystkie szkody 
powstałe w ubezpieczonej maszynie rolniczej w okresie ubezpieczenia; 
w przypadku ubezpieczenia więcej niż jednej maszyny rolniczej suma 
ubezpieczenia ustalana jest osobno dla każdej z ubezpieczonych maszyn;

 12) szkoda całkowita – szkoda polegająca na zniszczeniu lub uszkodzeniu 
maszyny rolniczej w takim stopniu, że przewidywane koszty jej naprawy 
przekraczają 70% wartości rynkowej maszyny w dniu powstania szkody, 
albo na utracie ubezpieczonej maszyny rolniczej wskutek kradzieży bądź 
kradzieży z włamaniem lub rozboju;

 13) szkoda częściowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu maszyny rolniczej 
w stopniu, który umożliwia jej naprawę, a koszty jej naprawienia nie 
przekraczają 70% wartości rynkowej maszyny w dniu powstania szkody;

 14) Ubezpieczający – osoba fizyczna zawierająca z Towarzystwem umowę 
ubezpieczenia;

 15) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada maszyny rolnicze na 
podstawie tytułu prawnego: prawa własności, umowy leasingu, umowy 
najmu, umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej;

 16) udział własny – kwota, o którą Towarzystwo zmniejsza wysokość 
odszkodowania, wyliczoną zgodnie z warunkami zawartej umowy;

 17) wartość nowa – wartość odpowiadająca kosztom nabycia takiej samej 
maszyny rolniczej; w przypadku braku możliwości nabycia takiej samej 
maszyny rolniczej wartość nową określa się według ceny nabycia maszyny 
rolniczej o zbliżonych parametrach technicznych lub użytkowych;

 18) wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona o współczynnik 
zużycia technicznego ubezpieczonej maszyny rolniczej;

 19) wyposażenie standardowe – sprzęt i urządzenia trwale zamontowane 
przez producenta lub generalnego importera ubezpieczonej maszyny 
rolniczej działającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 20) zabezpieczenia maszyny rolniczej – zamek fabryczny lub inne podobne 
urządzenie fabryczne służące do zabezpieczenia maszyny od zewnątrz 
(ten wymóg dotyczy tylko maszyn rolniczych samojezdnych); 

 21) zużycie techniczne – miara trwałej utraty wartości ubezpieczonej 
maszyny rolniczej będąca wynikiem zmniejszania się jej potencjału 
ekonomicznego i eksploatacyjnego.

  Roczne zużycie techniczne określa Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zużycie techniczne maszyn rolniczych

Rodzaj maszyny rolniczej Stopień rocznego zużycia 
technicznego (%)

Brony

4%

Opryskiwacze
Owijarki
Pługi
Przetrząsacze
Siewniki
Sieczkarnie polowe
Ciągniki rolnicze

5%
Kombajny rolnicze
Ładowarki rolnicze
Prasy zbierające i kostkujące
Przyczepy i naczepy
Agregaty uprawowe

10%

Glebogryzarki
Kultywatory
Kosiarki
Rozrzutniki
Sadzarki
Pozostałe maszyny rolnicze

Przy czym w razie ustalenia stopnia zużycia technicznego ubezpieczonej 
maszyny rolniczej na poziomie co najmniej 80% nie uwzględnia się dalszego 
zużycia technicznego. 

Umowa ubezpieczenia
§ 3

 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 3 lub 12 miesięcy, chyba że 
umówiono się inaczej. 

 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza dokumentem 
ubezpieczenia. 

 3. Ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, 
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako Ubezpieczony.

 4. Ubezpieczony może żądać, by Towarzystwo udzieliło mu informacji 
o postanowieniach zawartej umowy i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego.

 5. Towarzystwo może wystąpić z roszczeniem o zapłatę składki jedynie do 
Ubezpieczającego. 

 6. Towarzystwo może podnieść zarzuty, które mają wpływ na 
odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia zarówno wobec 
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonego. 

Przedmiot ubezpieczenia
§ 4

 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być wskazany w umowie ubezpieczenia 
sprzęt w posiadaniu Ubezpieczonego.

 2. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące maszyny rolnicze:
 1) agregaty uprawowe;
 2) brony;
 3) ciągniki rolnicze;
 4) glebogryzarki; 
 5) kombajny rolnicze;
 6) kultywatory;
 7) kosiarki;
 8) ładowarki rolnicze;
 9) opryskiwacze;
 10) owijarki;
 11) pługi;
 12) prasy zbierające i kostkujące;
 13) przetrząsacze;
 14) przyczepy i naczepy;
 15) rozrzutniki;
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 16) sadzarki;
 17) siewniki;
 18) sieczkarnie polowe.

 3. Za zgodą Centrali Towarzystwa ubezpieczeniem mogą zostać objęte 
również inne niewymienione w ust. 2 maszyny rolnicze.

 4. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyposażenie standardowe 
maszyny rolniczej.

 5. Przedmiotem ubezpieczenia w umowach zawieranych na podstawie 
niniejszych OWU nie mogą być:

 1) maszyny leśne;
 2) maszyny rolnicze złożone z dwóch lub kilku elementów poza firmą 

producenta maszyny (tzw. składaki) lub wykonane systemem 
gospodarczym (tzw. samy);

 3) pojazdy typu quad;
 4) pojazdy samochodowe;
 5) wózki widłowe;
 6) maszyny rolnicze, których wiek przekracza 25 lat w chwili zawierania 

umowy ubezpieczenia; 
 7) maszyny rolnicze zarejestrowane jako zabytkowe.

Zakres ubezpieczenia
§ 5

 1. Odpowiedzialnością Towarzystwa są objęte szkody powstałe w okresie 
ochrony ubezpieczeniowej wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych 
od woli Ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz 
Ubezpieczonego i uprawnionej do korzystania z maszyny rolniczej, 
z wyłączeniem szkód wymienionych w § 8. 

 2. Za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa udzielona na 
podstawie niniejszych OWU może zostać rozszerzona o:

 1) kradzież z siedliska maszyny rolniczej lub jej części;
 2) kradzież maszyny rolniczej spoza siedliska;
 3) transport płodów rolnych. 

 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W przypadku szkód w ciągnikach rolniczych Towarzystwo zwraca koszty 
dodatkowego badania technicznego.

 5. W granicach sumy ubezpieczenia Towarzystwo zwraca koszty wynikłe 
z zastosowania środków użytych w celu ratowania ubezpieczonych 
maszyn rolniczych oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 
jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne.

§ 6
W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o kradzież z siedliska 
konieczne jest spełnienie poniższych warunków: 
 1) maszyny rolnicze powinny być przechowywane na terenie należycie 

zabezpieczonego, ogrodzonego siedliska, w którym wszystkie bramy są 
zamykane na przynajmniej jeden zamek lub kłódkę wielozastawkową 
albo elektryczne siłowniki (jeżeli maszyna rolnicza znajdująca się na 
terenie siedliska jest przechowywana w garażu zamykanym na zamek 
lub kłódkę wielozastawkową, wówczas Towarzystwo może odstąpić od 
wymogu zabezpieczania bram wjazdowych na teren siedliska); 

 2) w odniesieniu do samojezdnej maszyny rolniczej posiadania 
prawidłowego zabezpieczenia maszyny rolniczej;

 3) przechowywania kluczy lub innych urządzeń służących do otwierania lub 
uruchamiania maszyny rolniczej, a także dowodu rejestracyjnego maszyny 
rolniczej w sposób niedostępny dla osoby lub osób nieuprawnionych. 

§ 7
 1. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 

kradzieży spoza siedliska za zapłatą dodatkowej składki. Odpowiedzialność 
Towarzystwa w tym zakresie dotyczy: ciągników rolniczych, kombajnów 
oraz pozostałych maszyn rolniczych, jeśli były połączone z samojezdną 
maszyną rolniczą. 

 2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku kradzieży 
spoza siedliska, z wyłączeniem rozboju, jeżeli:

 1) maszyny rolnicze w chwili zdarzenia nie były zabezpieczone 
fabrycznymi sposobami uniemożliwiającymi otwarcie lub 
uruchomienie ubezpieczonej maszyny; 

 2) klucze lub inne urządzenia służące do otwierania lub uruchamiania 
maszyny rolniczej bądź dowód rejestracyjny zostaną pozostawione 
w maszynie rolniczej lub w miejscu, do którego ma dostęp osoba 
lub osoby nieuprawnione. 

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 8

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 

lub osobę pozostającą z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

 2) wyrządzone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wskutek 
rażącego niedbalstwa;

 3) powstałe wskutek używania maszyny rolniczej przez Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego lub osobę przez niego upoważnioną do korzystania 
i rozporządzania maszyną rolniczą bez posiadania wymaganych 
uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na powstanie lub rozmiar 
szkody;

 4) powstałe wskutek używania maszyny rolniczej przez Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego lub osobę przez niego upoważnioną do korzystania 
i rozporządzania maszyną rolniczą, które w chwili zdarzenia znajdowały 
się:

 a) w stanie nietrzeźwości,
 b) w stanie po spożyciu alkoholu, 
 c) pod wpływem narkotyków,
 d) pod wpływem środków psychotropowych lub środków zastępczych 

w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 
  o ile miało to wpływ na zaistnienie szkody; 
 5) powstałe wskutek wykorzystania maszyny rolniczej jako narzędzia 

przestępstwa;
 6) powstałe wskutek używania ubezpieczonej maszyny rolniczej niezgodnie 

z jej przeznaczeniem;
 7) powstałe wskutek awarii ubezpieczonej maszyny, chyba że awaria została 

spowodowana przedostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny 
rolniczych;

 8) eksploatacyjne, powstałe wskutek: korozji, zawilgocenia, utlenienia, 
zapleśnienia, oddziaływania warunków atmosferycznych lub pogorszenia 
się stanu technicznego z powodu długiego postoju;

 9) wynikające z wad fabrycznych;
 10) powstałe podczas napraw lub konserwacji;
 11) powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa;
 12) polegające na spadku wartości handlowej ubezpieczonej maszyny 

rolniczej;
 13) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały 

jednocześnie ze zniszczeniem lub uszkodzeniem innych części maszyny 
rolniczej objętych ochroną ubezpieczeniową;

 14) powstałe wskutek działań wojennych, wojny domowej, terroryzmu, 
strajku, rozruchów lub podczas obowiązkowego świadczenia na rzecz 
wojska i innych podmiotów;

 15) polegające na utracie maszyny rolniczej wskutek przywłaszczenia;
 16) w używanych maszynach rolniczych przekazanych do sprzedaży 

komisowej;
 17) polegające na utracie zysków i poniesionych strat wynikających ze 

zobowiązań i umów Ubezpieczonego;
 18) powstałe wskutek niewłaściwego załadunku i przewożenia ładunku lub 

bagażu;
 19) polegające na kradzieży części lub podzespołów ubezpieczonej maszyny 

rolniczej, chyba że ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona 
o kradzież maszyny rolniczej z siedliska (wówczas też mają zastosowanie 
wymogi zabezpieczenia maszyny rolniczej);

 20) których wartość nie przekracza 200 złotych.
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Suma ubezpieczenia
§ 9

 1. Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie dla każdej maszyny 
rolniczej na podstawie deklaracji Ubezpieczającego i powinna 
odpowiadać wartości rynkowej maszyny rolniczej w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia.

 2. Suma ubezpieczenia dla jednej maszyny nie może przekraczać 350 000 zł 
(trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Maszyny rolnicze o wyższej wartości 
są przyjmowane do ubezpieczenia na podstawie indywidualnej wyceny 
przez Centralę Towarzystwa. 

 3. Jeżeli właścicielowi maszyny rolniczej przysługuje prawo do odliczenia 
podatku VAT naliczonego przy jej nabyciu, suma ubezpieczenia powinna 
odpowiadać wartości rynkowej maszyny rolniczej pomniejszonej 
o wartość podatku VAT (suma ubezpieczenia netto).

 4. W przypadku ubezpieczenia maszyny rolniczej fabrycznie nowej, 
zakupionej u dealera, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać 
kwocie nabycia określonej na fakturze i jeśli maszyna rolnicza została 
ubezpieczona w okresie 30 dni od daty nabycia określonej na fakturze, 
Towarzystwo uznaje wartość rynkową tej maszyny przez okres 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 5. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Towarzystwa i każdorazowo ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego 
odszkodowania.

§ 10
 1. Towarzystwo pokrywa również wartość dodatkowo utraconych lub 

uszkodzonych płodów rolnych w trakcie transportu do wysokości 
określonej na polisie, nie więcej niż 5000 złotych. Warunkiem 
odpowiedzialności Towarzystwa jest uszkodzenie ubezpieczonej 
maszyny rolniczej w ramach zdarzenia określonego w niniejszym OWU. 
Wartość szkody jest określona ryczałtowo i wynosi: 700 złotych/tona 
w przypadku ziarna i nasion, 1000 złotych/tona w przypadku owoców, 
500 złotych/tona w przypadku warzyw i 250 złotych/tona w odniesieniu 
dla pozostałych płodów rolnych. 

 2. Odpowiedzialność Towarzystwa w przypadku szkód będących 
następstwem awarii w wyniku przedostania się ciała obcego 
o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji przedmiotu ubezpieczenia 
jest ograniczona do wysokości 50 000 złotych i dotyczy jedynie maszyn 
rolniczych, których wiek w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie 
przekracza 10 lat.

 3. Odpowiedzialność Towarzystwa w przypadku szkód polegających na 
kradzieży części maszyny rolniczej z siedliska, w sytuacji rozszerzenia 
ochrony o tego typu ryzyko, jest ograniczona do 20% wartości maszyny 
określonej na dzień wystąpienia zdarzenia.

Składka
§ 11

 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się za cały okres, w którym 
Towarzystwo ponosi odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia. 

 2. Wysokość składki za ubezpieczenie ustala się zgodnie z obowiązującą 
w Towarzystwie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfą 
ubezpieczenia i zależy ona od: rodzaju maszyny rolniczej, sumy 
ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, okresu bezszkodowej jazdy, 
liczby rat składki oraz zniżek/zwyżek przyznanych przez Towarzystwo 
w danym okresie ubezpieczenia. 

 3. Składka może zostać opłacona jednorazowo lub w ratach. Terminy 
płatności i wysokość kolejnych rat określa się w dokumencie 
ubezpieczenia. 

 4. Jako termin zapłaty składki (lub odpowiednio raty składki), w przypadku 
jej opłacania przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym, 
przyjmuje się datę potwierdzenia przez bank przyjęcia przelewu do 
realizacji, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym, 
bądź datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty.

 5. Za zapłatę składki lub raty składki uznaje się wyłącznie zapłatę składki 
w wysokości nie niższej niż jej wysokość wynikającą z zawartej umowy 
ubezpieczenia.

 6. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej (rozwiązania umowy 
ubezpieczenia) przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, 

Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej 
ochrony ubezpieczeniowej.

Udział własny
§ 12

Towarzystwo wprowadza udział własny Ubezpieczonego w wysokości 10% 
ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 złotych, w szkodach powstałych 
wskutek:
 1) pożaru poza siedliskiem;
 2) kradzieży części maszyny rolniczej z terenu siedliska;
 3) kradzieży maszyny rolniczej z terenu poza siedliskiem; 
 4) awarii maszyny rolniczej.

Zasady ustalenia odszkodowania
§ 13

 1. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa od poniesionej szkody 
oraz sumy ubezpieczenia.

 2. Jeżeli suma ubezpieczenia maszyny rolniczej została określona w kwocie 
odpowiadającej wartości maszyny pomniejszonej o podatek VAT, 
należne odszkodowanie nie obejmuje podatku VAT. W przypadku gdy 
suma ubezpieczenia maszyny rolniczej została określona w kwocie 
odpowiadającej wartości maszyny z uwzględnieniem proporcjonalnego 
odliczenia podatku VAT, należne odszkodowanie przysługuje w wysokości 
uwzględniającej stopień tego proporcjonalnego odliczenia podatku VAT. 

 3. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości 
historycznej, kolekcjonerskiej, zabytkowej ani sentymentalnej. 

 4. Jeżeli przewidywana wysokość kosztów naprawy ubezpieczonej maszyny 
rolniczej przekracza 70% jej wartości rynkowej w dniu powstania 
szkody, wówczas wysokość odszkodowania oblicza się na podstawie 
§ 15 ust. 1, z uwzględnieniem zapisu § 12. W przypadku utraty 
ubezpieczonej maszyny rolniczej wskutek kradzieży z włamaniem lub 
rabunku odszkodowanie ustala się zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 
2, z uwzględnieniem zapisu § 12.

 5. Wobec niemożności ustalenia wartości rynkowej przedmiotu 
ubezpieczenia Towarzystwo określa wartość rzeczywistą maszyny 
rolniczej jako wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia technicznego 
wynikającego z tabeli nr 1 niniejszych OWU. 

Szkoda częściowa
§ 14

 1. Wartość kosztów naprawy maszyny rolniczej ustala się na podstawie:
 1) stawki 1 roboczogodziny ustalonej na podstawie średnich cen usług 

w regionie odpowiadającym miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;
 2) cen materiałów i części zamiennych wysokiej jakości, a w przypadku 

braku ich dostępności na podstawie cen części i materiałów 
oryginalnych, z zastrzeżeniem, że ceny te nie mogą być wyższe niż 
średnie zalecane przez producenta lub importera maszyn rolniczych 
stosowanych przez sieć serwisową;

 3) norm czasowych przewidzianych przez producenta maszyny rolniczej 
do wykonania naprawy lub w przypadku braku tej informacji na 
podstawie norm technologicznych producenta maszyny rolniczej. 

 2. W przypadku ustalania kosztu naprawy na podstawie cen części 
oryginalnych, o których mowa w pkt 1 ust. 2, stosuje się pomniejszenie 
o stopień zużycia, w zależności od wieku ubezpieczonej maszyny, zgodnie 
z Tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Zużycie eksploatacyjne 

Wiek maszyny określony w latach Zużycie eksploatacyjne części 
zakwalifikowanych do wymiany w %

0–3 Brak
4–7 25%

8–12 40%
13–16 50%
> 16 65%

 3. Jeżeli w okresie eksploatacji maszyny rolniczej dokonano wymiany 
części, których wartość została udokumentowana oryginałem faktury, 
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wysokość amortyzacji ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu 
okresu używania.

 4. Amortyzacji nie stosuje się do ustalenia wartości: opon, akumulatora, 
elementów ciernych układu hamulcowego oraz elementów układu 
wydechowego. Dla powyższych elementów zużycie amortyzacyjne 
ustala się indywidualnie, stosownie do stanu tych elementów bądź 
norm zużycia określonych przez producenta. 

 5. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 
Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu, w granicy sumy ubezpieczenia, 
poniesione koszty:

 1) z tytułu zastosowanych środków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobiegania szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów, jeśli użycie tych środków było celowe, mimo iż nie 
przyniosło skutku;

 2) transportu uszkodzonej maszyny rolniczej do zakładu naprawczego 
lub do siedliska po uprzedniej akceptacji Towarzystwa, 
z zastrzeżeniem ust. 6;

 3) wymiany lub naprawy ogumienia, jeśli jest częścią uszkodzenia 
maszyny rolniczej w ramach zakresu odpowiedzialności na podstawie 
niniejszych OWU. 

 6. Koszty wskazane w ust. 5 zwracane są do wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia uszkodzonej maszyny rolniczej, jednak nie więcej niż 
5000 złotych. 

Szkoda całkowita
§ 15

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku powstania szkody całkowitej 
polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu maszyny rolniczej 
odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej 
maszyny rolniczej w stanie nieuszkodzonym w dniu powstania szkody, 
pomniejszonej o wartość pozostałości. 

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku utraty ubezpieczonej maszyny 
rolniczej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku odszkodowanie 
ustala się w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej maszyny rolniczej 
w dniu wystąpienia zdarzenia.

 3. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości rynkowej maszyny 
rolniczej Towarzystwo określa ją jako wartość nową pomniejszoną 
o stopień zużycia technicznego oraz o wartość pozostałości (w przypadku 
kradzieży z włamaniem lub rabunku nie uwzględnia się wartości 
pozostałości). 

 4. Wartość pozostałości powinna odpowiadać ich wartości rynkowej 
i jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem charakteru i zakresu 
występujących uszkodzeń ubezpieczonej maszyny rolniczej.

Okres odpowiedzialności 
§ 16

 1. Okres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia. 
 2. Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki 

ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada po dniu, 
w którym rozpoczyna się określony w dokumencie ubezpieczenia 
okres ubezpieczenia, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się 
w dniu określonym w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu 
ubezpieczenia. W przypadku gdy składka lub jej pierwsza rata nie 
zostały zapłacone w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, 
Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło 
odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała 
niezapłacona składka.

 3. Jeżeli wskazany w umowie ubezpieczenia termin zapłaty składki 
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypada przed dniem, w którym 
rozpoczyna się określony w umowie ubezpieczenia okres ubezpieczenia, 
a składka lub jej pierwsza rata nie zostały zapłacone najpóźniej w dniu 
poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność 
Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki 
lub jej pierwszej raty. W przypadku gdy składka lub jej pierwsza rata nie 
zostały zapłacone do 30. dnia, licząc od dnia wskazanego w dokumencie 

ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, Towarzystwo 
wypowie umowę ubezpieczenia, która ulegnie rozwiązaniu z tym dniem. 

 4. Towarzystwo może przyjąć odpowiedzialność z chwilą wystawienia 
dokumentu ubezpieczenia, przed zapłatą składki lub jej pierwszej raty, 
przy czym: w dokumencie ubezpieczenia określone są data i godzina 
zawarcia umowy ubezpieczenia oraz termin zapłaty składki lub jej 
pierwszej raty, nie dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia dokumentu 
ubezpieczenia.

 5. W przypadku opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie 
kolejnej raty składki skutkuje wezwaniem Ubezpieczającego przez 
Towarzystwo do zapłaty, z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności 
Towarzystwa.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§ 17

 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadku: 
 1) wyczerpania sumy ubezpieczenia dla zgłoszonych do ubezpieczenia 

maszyn rolniczych; 
 2) upływu okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie 

ubezpieczenia; 
 3) zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o ile Towarzystwo nie wyraziło 

zgody na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia; 
 4) z dniem wyrejestrowania maszyny rolniczej; 
 5) o którym mowa w § 16 ust. 2-3 i 5;
 6) wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w ust. 2.

 2. 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 ze skutkiem natychmiastowym. 

 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż 
6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony 
ubezpieczeniowej (ponosiło odpowiedzialność). 

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
§ 18

 1. Ubezpieczający jest zobowiązany podać do wiadomości Towarzystwa 
wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę 
przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 
i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 2. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy ubezpieczenia mimo braku 
odpowiedzi przez Ubezpieczającego na poszczególne pytania, o których 
mowa w ust. 1, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

 3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany 
jest zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 1 niezwłocznie 
po otrzymaniu o nich wiadomości.

 4. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 
1 i 3 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

 5. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 
Ubezpieczający czy też Ubezpieczony obowiązany jest:

 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów;

 2) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić 
Towarzystwo o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 
(obowiązek ten nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonego, 
jeśli ten nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek);

 3) nie dokonywać zmian w uszkodzonej lub zniszczonej maszynie 
rolniczej i umożliwić Towarzystwu dokonanie jej oględzin;
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 4) zawiadomić niezwłocznie policję, jednak nie później niż w ciągu 2 
dni od momentu zaistnienia szkody lub otrzymania informacji o tych 
zdarzeniach, w przypadku:

 a) wypadku z ofiarami w ludziach, 
 b) szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, 

że zostało popełnione przestępstwo, w szczególności 
przestępstwo drogowe lub zagrażające bezpieczeństwu 
uczestników ruchu na drodze, 

 c) kradzieży oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonej 
maszyny rolniczej, jej części lub wyposażenia albo jej zaboru 
w celu krótkotrwałego użycia.

 6. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie 
zastosował środków, o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego 
paragrafu, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody 
powstałe z tego powodu.

 7. Jeżeli Ubezpieczający bądź Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa naruszył obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 3) 
niniejszego paragrafu, Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć 
świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub 
uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku, 
przy czym skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku 
nie następują, jeżeli Towarzystwo w terminie wyznaczonym do 
zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało 
podać do jego wiadomości.

§ 19
 1. Zawiadomienie o wypadku może zostać zgłoszone:

 1) pod numerem +48 48 370 48 48 lub
 2) elektronicznie na adres e-mail: zgloszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl 

lub
 3) za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: 

www.ubezpieczeniapocztowe.pl lub
 4) osobiście w siedzibie Towarzystwa: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 

02-685 Warszawa lub
 5) pisemnie na adres: ul. Graniczna 17, 26-604 Radom.

 2. Zgłaszając szkodę, należy podać następujące informacje:
 1) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;
 2) adres zamieszkania i numer telefonu Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego oraz miejsce i okoliczności wystąpienia zdarzenia; 
 3) opis zdarzenia;
 4) nazwisko i adres sprawcy szkody, jeżeli dane te są znane osobie 

dokonującej zgłoszenia;
 5) miejsce oględzin uszkodzonej maszyny rolniczej.

§ 20
Ponadto w przypadku zajścia zdarzenia Ubezpieczony zobowiązany jest:
 1) dostarczyć wymagane przez Towarzystwo dokumenty niezbędne do 

prawidłowej likwidacji szkody, w szczególności druk zgłoszenia szkody, 
w którym należy opisać przebieg zdarzenia i okoliczności powstania 
szkody;

 2) aktywnie współpracować z Towarzystwem lub osobami działającymi 
na jego zlecenie w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania 
szkody i ustalenia jej rozmiaru;

 3) przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia zdarzenia oraz 
wysokości poniesionej szkody.

Obowiązki Towarzystwa
§ 21

 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
zawiadomienia, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym 
zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia 
stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
świadczenia. Informuje także osobę występującą z roszczeniem pisemnie 
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty 
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości 

świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postępowania.

 2. Towarzystwo udostępnia osobom, o których mowa w ust. 1, oraz 
poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty 
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub 
wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia 
przez Towarzystwo udostępnionych informacji, a także sporządzenia 
na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności 
z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty 
Towarzystwo ma obowiązek udostępniać w postaci elektronicznej 
osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub 
uprawnionemu, na ich żądanie.

Wypłata odszkodowania
§ 22

 1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku. 

 2. Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego może 
zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy. W tym przypadku 
spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia. 

 3. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało 
się niemożliwe w powyższym terminie, odszkodowanie wypłacane jest 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, z zastrzeżeniem, 
że bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaca w terminie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 4. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości 
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje 
o tym pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, 
w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą 
zgłaszającą roszczenie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę 
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
świadczenia.

Roszczenia regresowe
§ 23

 1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Towarzystwo roszczenie 
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę 
przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokości zapłaconego 
odszkodowania.

 2. Jeżeli Towarzystwo pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu 
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed 
roszczeniami Towarzystwa. 

 3. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczonego przeciwko 
osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Zbycie przedmiotu ubezpieczenia
§ 24

 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia 
mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia wyłącznie 
za zgodą Towarzystwa. 

 2. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na nabywcę 
przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły 
na zbywcy, chyba że strony za zgodą Towarzystwa umówiły się inaczej. 
Pomimo tego przeniesienia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie 
z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia 
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

 3. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1, nie zostały przeniesione na 
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa 
z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

 4. Postanowień ust. 1–3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, 
jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego 
w umowie wypadku.
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Zawiadomienia i oświadczenia
§ 25

 1. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową ubezpieczenia 
dokonywane są przez strony umowy ubezpieczenia, powinny być 
składane na wskazany w tej umowie adres. 

 2. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie 
swojego adresu lub siedziby. 

 3. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową 
ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub 
na rzecz Towarzystwa uznaje się za złożone Towarzystwu, o ile zostały 
złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku.

Reklamacje i spory
§ 26

 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia, poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej przysługuje 
prawo do wniesienia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące 
usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w szczególności 
w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, zasadności 
zgłoszonych roszczeń lub wysokości świadczenia.

 2. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa 
obsługującej podmioty wskazane w ust. 1.

 3. Reklamacja może być złożona:
 1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa 

obsługującej osoby wskazane w ust. 1, albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe;

 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
w jednostce, o której mowa w pkt 1);

 3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej:

 a) na adres: poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl;
 b) poprzez stronę internetową: www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

 4. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej 
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Towarzystwo 
może udzielić odpowiedzi pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 
składającego reklamację.

 5. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 
upływem.

 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym 
mowa w ust. 5, Towarzystwo w informacji przekazywanej składającemu 
reklamację:

 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 

sprawy;
 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 

odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji.

 7. Składającemu reklamację będącemu osobą fizyczną przysługuje 
prawo złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika 
Finansowego, w szczególności w przypadku nieuwzględnienia roszczeń 
osoby zgłaszającej reklamację w trybie rozpatrywania reklamacji 
oraz niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej 
zgodnie z wolą osoby zgłaszającej reklamację w terminie określonym 
w odpowiedzi na tę reklamację.

 8. Na wniosek składającego reklamację będącego osobą fizyczną spór 
z Towarzystwem może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu 
w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem 
rynku finansowego, przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego 
(szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie 
internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).

 9. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, albo 
dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego.

 10. Podmiotem, przeciwko któremu można wytoczyć powództwo, 
jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 
w Warszawie, przy czym obecnie sądem ogólnie właściwym dla niego 
jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Postanowienia końcowe
§ 27

 1. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Umowy ubezpieczenia zawierane na podstawie niniejszych OWU 

podlegają prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych 
OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne właściwe 
przepisy prawa.

 3. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą nr 21/2020 Zarządu 
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 30 stycznia 
2020 r. i mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 marca 2020 r.

O.5-1.02.20


