SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA
W PAKIECIE CONCORDIA AGRO EKSPERT
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stosowanie zapisów szczegółowych warunków
ubezpieczenia
§1
1. Strony postanawiają wprowadzić do umowy ubezpieczenia w
Pakiecie Agro Ekspert zawartej na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia w Pakiecie Concordia Agro
zwanych dalej OWU, postanowienia zawarte w niniejszych
szczegółowych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej
SWU.
2. Postanowienia niniejszych SWU mają charakter szczególny
w stosunku do postanowień OWU, na podstawie których
zawierana jest umowa ubezpieczenia. W przypadku
sprzeczności postanowień OWU z postanowieniami SWU,
stosuje się postanowienia niniejszych SWU.
3. Nie mają zastosowania zapisy OWU mówiące o zniżkach
oraz zwyżkach składki. Wprowadza się kalkulację składki w
oparciu o indywidualną ocenę ryzyka.
4. Pozostałe zapisy obowiązujących ogólnych warunków
ubezpieczenia w Pakiecie Concordia Agro pozostają bez
zmian.
5. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie
Basic, Standard, Premium lub OCK.
6. W wariancie Basic, Standard lub Premium mogą być zawarte
następujące ubezpieczenia:
1) agro-casco,
2) od ognia i innych zdarzeń losowych,
3) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
4) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów,
5) ochrony prawnej,
6) odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług
międzysąsiedzkich.
7. W wariancie OCK mogą być zawarte następujące
ubezpieczenia:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów,
3) ochrony prawnej,
4) odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług
międzysąsiedzkich.
8. Wariant ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.
9. Umowa ubezpieczenia, z zastosowaniem niniejszych SWU
może zostać zawarta na okres 12 m-cy lub 3 m-cy.
10. Niniejsze
SWU
są
nieodłączną
częścią
umowy
ubezpieczenia.
11. Uchyla się § 21 ust. 9 OWU.
12. § 69 ust. 4 pkt 16 OWU otrzymuje następujące brzmienie:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na
zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia lub gąsienicy, chyba
że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub
zniszczeniem innych części maszyn rolniczych (sprzętu), za
uszkodzenie których wypłacane jest odszkodowanie”.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
§2
1. Z zastrzeżeniem ust. 2., w ubezpieczeniu od ognia i innych
zdarzeń losowych przedmiotem ubezpieczenia mogą być
wyłącznie maszyny (w tym maszyny lub narzędzia
zawieszane na ciągniku rolniczym), urządzenia oraz
wyposażenie.
2. Ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych nie
mogą być objęte: ciągniki rolnicze, pojazdy, maszyny lub
narzędzia ciągnięte przez pojazd.
3. Wprowadza się limit sumy ubezpieczenia na szkody
spowodowane ryzykiem przepięcia w wysokości określonej w
tab. nr 1.
4. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie Premium,
suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty
wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód częściowych (brak
konsumpcji sumy ubezpieczenia), chyba że strony umówiły
się inaczej.
5. Zapisy dotyczące franszyzy integralnej mają zastosowanie
zgodnie z tab. nr 1.
Ubezpieczenie agro-casco
§3
1. W ubezpieczeniu agro-casco przedmiotem ubezpieczenia
mogą być wyłącznie maszyny rolnicze (sprzęt).
2. W przypadku ubezpieczenia w wariancie Basic lub
Standard, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w
maszynach rolniczych (sprzęcie) powstałe w wyniku
następujących zdarzeń: pożaru, wybuchu, zderzenia się
maszyny rolniczej (sprzętu) z inną maszyną rolniczą
(sprzętem) lub pojazdem, zderzenia się maszyny rolniczej
(sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
uderzenia pioruna, huraganu, osunięcia się ziemi, trzęsienia
ziemi, szkód wodociągowych, powodzi, gradu, lawiny,
deszczu nawalnego, upadku statku powietrznego, rabunku,
huku ponaddźwiękowego, śniegu, przepięcia, dymu i sadzy,
spływu wód po zboczach, wandalizmu, nagłego działania
czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego
bezpośrednio z zewnątrz.
3. W przypadku ubezpieczenia w wariancie Basic lub
Standard, zakres ubezpieczenia maszyn rolniczych
(sprzętu) obejmuje również:

1) kradzież maszyny rolniczej (sprzętu) zgodnie z
warunkami szczególnymi określonymi w tab. nr 1.
2) kradzież części maszyny rolniczej (sprzętu) zgodnie z
warunkami szczególnymi określonymi w tab. nr 1.
3) szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów,
słupów, anten, budynków oraz ich elementów na
przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich
bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w ust.
2.
4. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie Premium:
1) zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w
maszynie
rolniczej
(sprzęcie)
spowodowane
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą maszyny rolniczej
(sprzętu) oraz jej części wskutek wszelkich zdarzeń
niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby
uprawnionej do korzystania z maszyny rolniczej (sprzętu),
z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych
w § 7 OWU, § 69 OWU oraz zapisów punktów
poniższych;
2) ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w
wyniku awarii, chyba że awaria została spowodowana
przedostaniem się ciała obcego o rozmiarach
nieprzewidzianych w konstrukcji maszyny rolniczej
(sprzętu ) - limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego
tytułu zostaje ograniczony do wysokości 10% sumy
ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż 50 000 PLN,
3) w odniesieniu do kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu)
lub jej części zastosowanie mają szczególne zasady
odpowiedzialności określone w tab. nr 1,
5. W granicach sumy ubezpieczenia mienia, ochroną objęte są
także szkody powstałe bezpośrednio wskutek akcji
gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania,
prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
6. W przypadku wystąpienia szkody częściowej w maszynach
rolniczych (sprzęcie) w wieku określonym w tab. nr 1 nie
stosuje się zapisów OWU mówiących o minimalnych
odliczeniach wartości części z tytułu zużycia technicznego.
7. W przypadku wystąpienia szkody częściowej w maszynach
rolniczych (sprzęcie) po przekroczeniu wieku określonego w
tabeli nr 1 stopień minimalnych rocznych odliczeń wartości
części z tytułu zużycia technicznego wynosi 8% za
każdy pełen rok następujący. Procent zużycia technicznego
jest w następujących po sobie latach obliczany iloczynowo.
8. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie Premium,
suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty
wypłaconych odszkodowań, z tytułu szkód częściowych
(brak konsumpcji sumy ubezpieczenia).
9. Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w tab. nr 1, udział
własny, o którym mowa w OWU uważa się za zniesiony.
Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
§4
1. Ilekroć w umowie ubezpieczenia mówi się o ubezpieczeniu
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
dotyczy ono kierowcy i pasażerów ubezpieczonej maszyny
rolniczej (sprzętu).
2. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów suma ubezpieczenia na jedno miejsce
w pojeździe określona została w tab. nr 1, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 3.
3. W przypadku stwierdzenia, iż w chwili wypadku w
ubezpieczonym pojeździe znajdowało się więcej osób niż
jest to przewidziane w konstrukcji pojazdu, sumę
ubezpieczenia jednej (każdej) osoby stanowi iloczyn sumy
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 i liczby miejsc w
pojeździe, dzielony przez liczbę osób znajdujących się w
pojeździe w chwili wypadku (tzw. system miejsc).
4. Oprócz świadczeń podstawowych określonych w OWU,
ubezpieczenie obejmuje także zwrot kosztów:
1) nabycia środków pomocniczych, protez i innych
przedmiotów ortopedycznych
pod warunkiem że
zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata
od daty wypadku - do wysokości określonej w tab. nr 1.
2) przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że
zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata
od daty wypadku - do wysokości określonej w tab. nr 1.
5. W odniesieniu do ustalenia rozmiaru szkody i wysokości
świadczenia, w przypadku gdy leczenie trwa pow. 6 m-cy
orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu może za zgodą
ubezpieczyciela nastąpić przed zakończeniem procesu
leczenia, o ile możliwe jest na wcześniejszym etapie
orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ubezpieczenie ochrony prawnej
§5
1. Do OWU wprowadza się warunki ubezpieczenia ochrony
prawnej, zgodnie z zapisami ust. 2– 13.
2. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
ubezpieczyciel podejmie starania w celu umożliwienia
obrony interesów prawnych ubezpieczonego, jeśli tylko jest
to niezbędne.
3. Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w niniejszych
warunkach świadczenia przysługujące ubezpieczonemu, w
związku z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym.
4. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje w przypadku zmiany
sytuacji prawnej ubezpieczonego.
5. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
ubezpieczyciel zapewnia każdemu ubezpieczonemu pomoc
prawną, polegającą na:
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1) telefonicznej rozmowie z Centrum Prawnym, które w
miarę posiadanych dokumentów oraz istniejących
możliwości udzieli ubezpieczonemu informacji prawnych
w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego, karnego,
administracyjnego,
prawa
pracy
i
ubezpieczeń
społecznych.
Ubezpieczony
może
w
okresie
ubezpieczenia skorzystać z 6 informacji prawnych w
ciągu jednego roku obowiązywania ubezpieczenia. Na
życzenie ubezpieczonego telefoniczne informacje prawne
mogą być potwierdzone w formie pisemnej;
2) zapewnieniu ubezpieczonemu, w każdej sytuacji, za
pośrednictwem Centrum Prawnego dostępu do wzorów
umów cywilnoprawnych, umów o pracę, aktualnych i
historycznych aktów prawnych,
3) zapewnieniu dostępu do informacji teleadresowych o
prawnikach, notariuszach, sądach i prokuraturach.
6. Ochrona
ubezpieczeniowa
dotyczy
zdarzeń
ubezpieczeniowych,
które
wystąpiły
w
okresie
ubezpieczenia.
7. Ubezpieczyciel realizuje wszelkie świadczenia wynikające z
niniejszych warunków przez przedstawiciela ubezpieczyciela
codziennie od godz. 8 do godz. 16 pod nr tel. 0801 080 427
lub 061 622 72 69.
8. Świadczenia wynikające z niniejszych warunków nie
przysługują, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było
następstwem:
1) wydarzeń
wojennych,
rozruchów,
niepokojów
społecznych,
2) promieniowania radioaktywnego,
3) aktywnego udziału ubezpieczonych w strajkach,
rozruchach, aktach terroryzmu lub sabotażu, z wyjątkiem
wypadków powstałych podczas obrony własnej lub
udzielenia pomocy osobom znajdującym się w
niebezpieczeństwie,
4) aktywnego udziału ubezpieczonych w zakładach,
przestępstwach, bójkach, z wyjątkiem wypadków
powstałych podczas obrony własnej lub udzielenia
pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie;
5) aktywnego udziału ubezpieczonego w zawodach
sportowych i wyścigach,
6) kierowania przez ubezpieczonego pojazdem bez
wymaganych prawem uprawnień lub w przypadku
czasowego lub stałego zatrzymania wymaganych
dokumentów
potwierdzających
uprawnienia
do
kierowania pojazdem,
7) winy umyślnej ubezpieczonego,
8) samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa
przez ubezpieczonego.
9. W razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
ubezpieczony jest zobowiązany:
1) niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub telefaksem prośbę
o pomoc do centrali przedstawiciela ubezpieczyciela.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a) numer i okres ważności dokumentu ubezpieczenia,
b) nazwisko ubezpieczonego,
c) dokładny, krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej
pomocy,
2) zapobiegać w miarę możliwości zwiększeniu się szkody i
ograniczyć konsekwencje zdarzenia.
10. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
lub niemożliwość wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub
niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane jest:
strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami
terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami
promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także
ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzjami
władz administracyjnych.
11. Działania przedstawiciela ubezpieczyciela w związku z
zaistniałym zdarzeniem podejmowane są zgodnie z
przepisami prawnymi kraju, w którym działanie ma miejsce
oraz zgodnie z normami prawa międzynarodowego.
12. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia
objęte ubezpieczeniem zaistniałe na terenie Rzeczpospolitej
Polski.
13. Do ubezpieczenia ochrony prawnej nie mają zastosowania
przepisy § 16–25 ogólnych warunków ubezpieczenia w
Pakiecie Concordia Agro.
Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu usług
międzysąsiedzkich
§6
1. Przez zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu usług międzysąsiedzkich rozumiane jest
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
o którym mowa w § 53 ust.3 OWU.
2. Suma gwarancyjna zależy od wariantu ubezpieczenia
określonego w tab. nr 1.
Zmiana prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego
§7
1. 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.
2. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do wypowiedzenia
umowy
bądź
odmowy
wypłaty
świadczenia
ubezpieczeniowego z uwagi na fakt zwiększenia
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prawdopodobieństwa wypadku – nawet jeżeli ujawniona
okoliczność
pociąga
za
sobą
takie
zwiększenie
prawdopodobieństwa wypadku, że ubezpieczyciel nie
zawarłby umowy, gdyby o tej okoliczności wiedział.

świadczenia ubezpieczeniowego wyczerpującego
ubezpieczenia (sumę gwarancyjną).

sumę

Powiadomienie ubezpieczyciela o wypadku

Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego

§ 11

§8

1. Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia
ubezpieczyciela o zajściu wypadku ubezpieczeniowego w
terminie wskazanym w OWU.
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązek wskazany w ust. 1 spoczywa również na
ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu
umowy na jego rachunek.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa
obowiązków
określonych
w
ustępach
poprzedzających
ubezpieczyciel
może
odpowiednio
zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody.
4. W przypadku gdy na skutek naruszenia obowiązków
wskazanych w ust. 1 lub 2 – bez względu na to czy
naruszenie to miało charakter zawiniony czy też nie niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie
okoliczności lub skutków wypadku – ubezpieczyciel nie
wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego bądź jego części.
Nie uchybia to możliwości otrzymania przez osobę
uprawnioną świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku,
gdy osoba uprawniona udowodni zasadność i wysokość
dochodzonego roszczenia.
5. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie
następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości
ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które
ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający
zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży
również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności
jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. Ubezpieczający
obowiązany
jest
zawiadamiać
ubezpieczyciela o zmianach okoliczności, o których mowa w
ust. 1 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązki
określone
w
ustępach
poprzedzających
spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na
ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o
zawarciu umowy na jego rachunek.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających
nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia
ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i
jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela a zapłata
składki lub jej raty
§9
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej (w szczególności poprzez
wpisanie innego okresu ubezpieczenia w dokumencie
ubezpieczenia),
odpowiedzialność
ubezpieczyciela
rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu
składki lub jej pierwszej raty.
2. Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez
który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za
który przypadała nie zapłacona składka.
3. W razie opłacania przez ubezpieczającego składki w ratach
niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki uprawnia
ubezpieczyciela do wezwania ubezpieczającego do zapłaty z
zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
W przypadku niewystosowania przez ubezpieczyciela
takiego wezwania umowa rozwiązuje się z końcem okresu
na jaki została zawarta a ubezpieczycielowi przysługuje
prawo do dochodzenia od ubezpieczającego zapłaty zaległej
raty składki.
Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
§ 10
1. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed
upływem okresu na jaki została zawarta umowa,
ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1 dokonywany jest bez
potrąceń, za każdy niewykorzystany dzień okresu
ubezpieczenia.
3. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1 nie należy się w
przypadku wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej. Za
wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej uważa się wypłatę

Zbycie przedmiotu ubezpieczenia
§ 12
1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do takiego ubezpieczenia, w którym
ochrona ubezpieczeniowa związana jest z konkretną rzeczą.
2. Prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw
wymaga zgody ubezpieczyciela.
3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, na
nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które
ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą
ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia
obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za
zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
4. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia,
stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5. Zapisy niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do
przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą
powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie
wypadku.
Podwójne ubezpieczenie
§ 13
1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do takiego ubezpieczenia, w którym
ochrona ubezpieczeniowa związana jest z konkretną rzeczą.
2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym
czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch
lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie
przewyższają
jego
wartość
ubezpieczeniową,
ubezpieczający
może
skierować
do
każdego
z
ubezpieczycieli roszczenie o wypłatę całego świadczenia
ubezpieczeniowego – w wysokości nie przekraczającej
wysokości poniesionej przez ubezpieczającego szkody.

§ 14
1. W razie zajścia wypadku, ubezpieczający obowiązany jest
użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia.
2. Jeśli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa nie zastosował środków określonych ust. 1,
ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
3. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy
ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania
środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
4. W razie zajścia wypadku, ubezpieczający obowiązany jest
zabezpieczyć
możność
dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za
szkodę.
5. Jeżeli ubezpieczający uchybił obowiązkowi określonemu w
ust. 4, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia
bądź je zmniejszyć – w zależności od stopnia, w którym to
uchybienie wpłynęło na możliwość dochodzenia przez
ubezpieczyciela roszczeń regresowych wobec sprawcy
szkody. Jeśli świadczenie ubezpieczeniowe zostało już
wypłacone,
a także
w przypadku
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel może dochodzić
zwrotu całości bądź części wypłaconego świadczenia od
ubezpieczającego.
Przejście roszczeń
§ 15
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na
ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania.
Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody,
ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo
zaspokojenia
przed
roszczeniem
ubezpieczyciela.
2. Nie
przechodzą
na
ubezpieczyciela
roszczenia
ubezpieczającego
przeciwko
osobom,
z
którymi
ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Dodatkowe definicje
§ 16
W
rozumieniu
niniejszych
szczegółowych
warunków
ubezpieczenia za:
1) awarię - uważa się wadliwe funkcjonowanie maszyny
rolniczej (sprzętu) lub jej nagłą niesprawność
uniemożliwiającą prowadzenie czynności do których
maszyna rolnicza (sprzęt) jest przewidziana,
2) wandalizm w ubezpieczeniu agro-casco – uważa się
rozmyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie
maszyny rolniczej (sprzętu) przez osoby trzecie
działające z zamiarem zniszczenia lub uszkodzenia,
3) maszyny lub narzędzia zawieszane na ciągniku
rolniczym – uważa się maszyny, narzędzia, które
podczas transportu są zawieszone na trójpunktowym
układzie zawieszenia ciągnika rolniczego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
Niniejsze szczegółowe warunki ubezpieczenia zostały
zatwierdzone Uchwałą Zarządu CONCORDIA POLSKA TUW i
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, mając
zastosowanie do Umów zawieranych począwszy od tego dnia.

Obowiązki ubezpieczającego w przypadku wystąpienia
wypadku ubezpieczeniowego
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Tab. nr 1
Szczególne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych, agro-casco, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu usług międzysąsiedzkich, w zależności od wariantu określonego w umowie ubezpieczenia.
Rodzaj
ubezpieczenia

Od ognia i
innych zdarzeń
losowych

Szczegółowe zasady
odpowiedzialności
ubezpieczyciela

Basic

Standard

Premium

Limit sumy ubezpieczenia
na szkody spowodowane
ryzykiem przepięcia, o
którym mowa w § 2 ust. 3
niniejszych SWU, w PLN.

100 000

150 000

200 000

Franszyza integralna, o
której mowa w § 2 ust. 5
niniejszych SWU, w PLN.

500

250

Nie dotyczy – zapisy OWU dotyczące
franszyzy integralnej zostają zniesione.

Franszyza integralna w
PLN, w odniesieniu do
ubezpieczenia zgodnie z § 3
ust. 2 oraz ust. 4 pkt. 1 i 3.

1000

500

Nie dotyczy – zapisy OWU dotyczące
franszyzy integralnej zostają zniesione.

Ubezpieczenie obejmuje kradzież
maszyny rolniczej (sprzętu) z miejsca
garażowania lub przechowywania
(w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia – miejsce
ubezpieczenia).

Ubezpieczenie obejmuje kradzież
maszyny rolniczej (sprzętu) z miejsca
garażowania lub przechowywania
(w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia – miejsce
ubezpieczenia).

Ubezpieczenie obejmuje kradzież
maszyny rolniczej (sprzętu) niezależnie od
miejsca garażowania lub przechowywania.

Warunki szczególne
dotyczące kradzieży
maszyny rolniczej (sprzętu),
o których mowa § 3 ust. 3
(wariant Basic lub Standard)
oraz o których mowa w § 3
ust. 4 (wariant Premium)
niniejszych SWU.

Agro-casco

Następstwa
nieszczęśliwych
wypadków
kierowcy i
pasażerów

W przypadku kradzieży maszyny
rolniczej (sprzętu) z placu składowego
lub podwórza (miejsca ubezpieczenia),
które nie spełnia wymogów
zabezpieczenia określonych w § 73 ust.
3 OWU, Ubezpieczyciel wypłaca
odszkodowanie potrącając udział
własny ubezpieczającego w wysokości
30% wartości szkody.

1.

2.

W przypadku kradzieży maszyny
rolniczej (sprzętu) z placu składowego
lub podwórza (miejsca ubezpieczenia),
które nie spełnia wymogów
zabezpieczenia określonych w § 73 ust.
3 OWU, Ubezpieczyciel wypłaca
odszkodowanie potrącając udział
własny ubezpieczającego w wysokości
20% wartości szkody.

OCK

W przypadku kradzieży maszyny rolniczej
(sprzętu) z placu składowego lub
podwórza (miejsca ubezpieczenia), które
nie spełnia wymogów zabezpieczenia
określonych § 73 ust. 3 OWU,
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie
potrącając udział własny
ubezpieczającego w wysokości 5%
wartości szkody.
W przypadku kradzieży maszyny rolniczej
(sprzętu) z miejsca innego niż określone w
§ 73 ust. 1 lub 3, Ubezpieczyciel wypłaca
odszkodowanie potrącając udział własny
ubezpieczającego w wysokości 10%
wartości szkody.

Udziałów własnych nie stosuje się w przypadku udokumentowanego posiadania przez maszynę rolniczą (sprzęt) będącej
pojazdem, przynajmniej jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego trwale zamontowanego w pojeździe w procesie
produkcji pojazdu lub zamontowane poza procesem produkcji przez podmiot profesjonalnie trudniący się montażem tych
zabezpieczeń. Za zabezpieczenie przeciwkradzieżowe uznawane są homologowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, urządzenia takie jak: autoalarm, mechaniczna blokada skrzyni biegów, immobiliser, jak również urządzenie z
funkcją antynapadową lub antyporwaniową.
W odniesieniu do maszyn rolniczych będących pojazdami, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku
kradzieży maszyny (rolniczej) lub jej części jeżeli:
a) klucze służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu samobieżnego nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem, a
także w przypadku jeżeli poszkodowany nie przedłożył Ubezpieczycielowi kompletu wyżej wymienionych kluczy w
przypadku zgłoszenia szkody, chyba że Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczycielowi przed dniem, w którym zaszło
zdarzenie, utratę któregoś z kluczyków,
b) w odniesieniu do pojazdów podlegających rejestracji, dokumenty pojazdu (w postaci dowodu rejestracyjnego i karty
pojazdu (o ile taka została wydana)i nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem, a także w przypadku jeżeli
poszkodowany nie przedłożył oryginału dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile taka została wydana) lub ich
wtórników wydanych przez Uprawniony organ (urząd) – o ile wtórniki te zostały wydane na podstawie wniosku
złożonego przez Ubezpieczającego przed dniem, w którym zaszło zdarzenie.

Nie dotyczy

Warunki szczególne
dotyczące kradzieży części
maszyny rolniczej (sprzętu),
o których mowa § 3 ust. 3
(wariant Basic lub Standard)
oraz o których mowa w § 3
ust.4 (wariant Premium)
niniejszych SWU.

Ubezpieczenie obejmuje kradzież
części maszyny rolniczej (sprzętu)
z miejsca garażowania lub
przechowywania (w miejscu
wskazanym w umowie
ubezpieczenia – miejsce ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje kradzież części
maszyny rolniczej (sprzętu) z miejsca
garażowania lub przechowywania
(w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia – miejsce ubezpieczenia)

Ubezpieczenie obejmuje kradzież części
maszyny rolniczej (sprzętu) niezależnie
od miejsca garażowania lub
przechowywania

Franszyza integralna w PLN
w ubezpieczeniu kradzieży
części maszyny rolniczej.

2000

1500

500

Udział własny w PLN w
ubezpieczeniu kradzieży
części maszyny rolniczej.

15% wartości szkody

10% wartości szkody

Nie dotyczy – zapisy OWU dotyczące
udziału własnego zostają zniesione.

Wiek maszyn rolniczych,
o którym mowa w § 3 ust. 6
niniejszych SWU

nie starsze niż 3 lata

nie starsze niż 5 lat

nie starsze niż 10 lat

Wiek maszyn rolniczych,
o którym mowa w § 3 ust. 7
niniejszych SWU

3 lata

5 lat

10 lat

Suma ubezpieczenia na
jedno miejsce w pojeździe
w PLN

10 000

12 000

15 000

15 000

Do wysokości 25% sumy
ubezpieczenia.

Do wysokości 25% sumy
ubezpieczenia.

Do wysokości 30 % sumy
ubezpieczenia.

Do wysokości
30 % sumy
ubezpieczenia.

25 000

50 000

50 000

50 000

Zwrot kosztów, o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1
niniejszych SWU
Zwrot kosztów, o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2
niniejszych SWU

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z
tytułu usług
międzysąsiedzkich

Wariant

Wysokość sumy
gwarancyjnej w PLN,
o której mowa w § 6 ust. 2
niniejszych SWU
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