GENERALI AGRO EKSPERT
PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia pracy rolnika. Dlatego ubezpiecz je od m.in. pożaru, awarii, kradzieży czy
wypadku. Gdy zdarzy się coś niespodziewanego, wypłacimy Ci pieniądze na zakup innej maszyny, naprawę zepsutej
czy wynajęcie maszyny zastępczej. Ponadto, jeśli podczas pracy w gospodarstwie dojdzie do wypadku maszyny i ktoś
ucierpi, zapewnimy mu świadczenie pieniężne i wsparcie w rehabilitacji. Możesz też liczyć na pomoc prawnika.

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla rolników oraz przedsiębiorców i firm prowadzących gospodarstwo
rolne lub związanych z branżą rolniczą. Generali Agro Ekspert to pakiet, który zawiera:

KOGO
UBEZPIECZAMY

•
•

obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
ubezpieczenia dobrowolne, które możesz skonfigurować tak, jak chcesz i potrzebujesz.

Możesz wybrać pakiet ubezpieczeń w jednym z czterech wariantów: Prestiż, Premium, Komfort
i OCK.

Ubezpieczamy:

CO
UBEZPIECZAMY

•
•
•
•

maszyny rolnicze, których używasz w gospodarstwie i których jesteś właścicielem,
Twój majątek,
Twój interes prawny,
Twoje życie lub zdrowie oraz życie lub zdrowie osób, które korzystają z Twoich maszyn rolniczych.

W każdym ubezpieczeniu określasz odrębną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów
lub zakresów ochrony.

OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
To ubezpieczenie obowiązkowe. Jeżeli spowodujesz na przykład wypadek lub kolizję, masz obowiązek
naprawić szkody, jakie wyrządzisz. To może być kosztowne. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej (OC) my naprawimy wyrządzoną przez Ciebie szkodę i wypłacimy odszkodowanie osobom
poszkodowanym.

AGRO CASCO
Nie tylko podczas pracy w polu, ale nawet w garażu, może zdarzyć się wiele nieoczekiwanych
sytuacji. W ich wyniku ubezpieczona maszyna rolnicza może zostać uszkodzona czy zniszczona.
Ktoś może także ją ukraść. Dlatego zabezpiecz swój budżet przed nieprzewidzianymi wydatkami
i wybierz ubezpieczenie Agro Casco.
Ubezpieczamy m.in.:
•
•
•
•
•

ciągniki, kombajny i prasy rolnicze,
opryskiwacze polowe, kultywatory, siewniki, kosiarki,
rolnicze przewoźne suszarnie do zbóż i kukurydzy,
narzędzia rolnicze, np. hedery do zbioru zbóż, ładowacze czołowe,
wyposażenie dodatkowe maszyn rolniczych, np. systemy GPS umożliwiające jazdę równoległą.

Możesz ustalić odrębną sumę ubezpieczenia dla każdej maszyny lub jedną sumę ubezpieczenia
dla kilku maszyn. Nie pomniejszymy jej po wypłacie odszkodowania. Jeśli wartość ubezpieczonej
maszyny wzrośnie, możesz podnieść wysokość sumy ubezpieczenia. Wypłacimy Ci odszkodowanie,
gdy:
•
•
•

ktoś ukradnie ubezpieczoną maszynę lub jej część,
dojdzie do wypadku drogowego z udziałem ubezpieczonej maszyny – niezależnie od tego z czyjej
winy,
maszyna lub jej część zostaną uszkodzone w wyniku innych zdarzeń, np. maszyna się przewróci,
zostanie uszkodzone jej ogumienie albo spali się podczas prac polowych.

JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC
W zależności od wariantu ubezpieczenia pokryjemy m.in.:
•
•
•
•
•

koszty transportu uszkodzonej maszyny do najbliższego zakładu naprawczego lub
koszty parkingu uszkodzonej maszyny – do czasu oględzin,
koszty wynajęcia zastępczej maszyny rolniczej, zastępczego narzędzia rolniczego czy
wyposażenia dodatkowego maszyny,
koszty związane ze szkodami w ogumieniu czy szybach maszyny rolniczej,
wartość płodów rolnych, które utracisz lub które zostaną zniszczone w wyniku uszkodzenia
przewożącej je maszyny rolniczej.

Możesz wybrać jeden z wariantów ubezpieczenia: Prestiż, Premium, Komfort. W tabeli zamieściliśmy
najważniejsze korzyści.

Najważniejsze korzyści
limit kosztów transportu lub parkingu
maszyny po szkodzie

Prestiż

Premium

Komfort

20 000 zł

15 000 zł

5000 zł

franszyza integralna

nie stosujemy

500 zł

naliczanie kosztów amortyzacji części
maszyn

maszyny, które mają
więcej niż 15 lat

maszyny, które mają
więcej niż 10 lat

maszyny, które mają
więcej niż 5 lat

limit odpowiedzialności za szkody
spowodowane awarią, do której doszło
po tym, jak ciało obce dostało się do
maszyny

100 000 zł lub bez limitu
dla polis z okresem
ubezpieczenia dłuższym
niż 6 miesięcy

50 000 zł

15 000 zł

limit odpowiedzialności za szkody
w ogumieniu – do 10% wysokości sumy
ubezpieczenia
wynajęcie maszyny zastępczej na czas
do 7 dni (pokrywamy do 5000 zł kosztów
wynajmu)

nie więcej niż 5000 zł

nie więcej niż 3000 zł

tak

nie

OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE
Maszyny rolnicze, które przechowujesz lub garażujesz i z których korzystasz w swoim gospodarstwie,
możesz ubezpieczyć także od następstw wielu nieprzewidzianych i nagłych zdarzeń.
Ubezpieczamy:
•
•

narzędzia rolnicze montowane lub zawieszane na maszynie rolniczej,
maszyny i urządzenia, które są wyposażeniem magazynu, budynku inwentarskiego,
gospodarczego lub znajdują się na podwórzu czy placu składowym w Twoim gospodarstwie.

Twoje maszyny rolnicze ubezpieczamy od następujących zdarzeń:
•
•
•
•
•
•

pożar,
uderzenie pioruna,
trzęsienie ziemi,
huragan,
spływ wód po zboczach,
grad,

•
•
•
•
•
•

deszcz nawalny,
zapadanie się ziemi,
lawina,
zalanie,
napór śniegu,
powódź,

•
•
•
•
•
•

huk ponaddźwiękowy,
uderzenie pojazdu,
przepięcie,
dym i sadza,
wybuch,
upadek statku powietrznego.

Ponadto wypłacimy odszkodowanie, gdy:
•
•

na maszynę upadnie drzewo, maszt, słup czy ściana budynku – pod warunkiem, że przyczyną
tego upadku było jedno ze zdarzeń, które obejmuje nasze ubezpieczenie,
dojdzie do szkody w wyniku akcji gaśniczej czy ratowniczej spowodowanej np. pożarem,
uderzeniem pioruna, przepięciem.

Zwrócimy Ci koszty, które poniesiesz, by ratować ubezpieczoną maszynę rolniczą lub by zabezpieczyć
ją przed większym zniszczeniem.
W szkodach spowodowanych przepięciem stosujemy limity sum ubezpieczenia.

Wariant ubezpieczenia

Prestiż

Premium

Komfort

limit sum ubezpieczenia

do 250 000 zł

do 200 000 zł

do 100 000 zł

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW
Podczas używania maszyny rolniczej, która jest pojazdem (np. ciągnikiem), może zdarzyć się
wypadek. Jeśli do niego dojdzie w Polsce lub w Europie:
•
•

wypłacimy świadczenie, gdy Ty lub Twoi pasażerowie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
doznacie uszczerbku na zdrowiu,
Twoi bliscy dostaną od nas wsparcie finansowe, gdy umrzesz w jego wyniku.

Ponadto zwrócimy koszty (do wysokości 30% sumy ubezpieczenia):
•
•

protez, środków pomocniczych i innych przedmiotów ortopedycznych,
przeszkolenia zawodowego osoby, która została inwalidą w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

PORADA PRAWNA
Jeśli prowadzisz spór, w którym chodzi o Twój interes prawny, możesz liczyć na nasze wsparcie
w zakresie prawa:
•
•

cywilnego,
rodzinnego,

•
•

karnego,
administracyjnego,

•

pracy i ubezpieczeń
społecznych.

Porady prawnej udziela kancelaria prawna, z którą współpracujemy. Jej pomoc może polegać na:
•
•
•
•

telefonicznej konsultacji prawnej i sporządzeniu pisemnej opinii prawnej – 3 porady,
przesłaniu wzoru umowy lub pisma – 4 porady,
przesłaniu tekstów aktów prawnych – 4 porady,
podaniu kontaktów do kancelarii prawnych, biur notarialnych, biur doradztwa podatkowego,
sądów czy prokuratur – 4 porady.

OC Z TYTUŁU USŁUG MIĘDZYSĄSIEDZKICH
Dobre relacje z sąsiadami są bezcenne. Dlatego wypłacimy odszkodowanie Twojemu sąsiadowi,
który jest rolnikiem, jeśli niechcący wyrządzisz mu szkodę, gdy swoją maszyną będziesz pomagał
w jego gospodarstwie.

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Generali Agro Ekspert nie obejmuje szkód,
które m.in.:

CZEGO NIE
UBEZPIECZAMY

•
•
•
•
•
•
•
•

powstały przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
powstały podczas używania ubezpieczonych maszyn rolniczych do popełnienia przestępstwa,
spowodowała osoba, która nie miała uprawnień do kierowania maszyną rolniczą (np. nie miała
prawa jazdy czy specjalnych uprawnień),
powstały podczas lub w wyniku naprawy, konserwacji maszyny rolniczej czy z powodu
zatankowania złego paliwa,
spowodował przewożony ładunek,
powstały, gdy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych substancji
psychoaktywnych,
powstały, ponieważ ubezpieczona maszyna rolnicza lub jej część zużyły się w naturalny sposób
w wyniku eksploatacji,
są wynikiem systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu nieszczelności instalacji
wodnokanalizacyjnej.

Ponadto nie ubezpieczamy m.in.:
•
•
•
•

maszyn, które powstały poza zakładem produkcyjnym czy zostały wykonane systemem
gospodarczym,
ruchomości domowych (np. mebli) i stałych elementów budynków (np. stolarki okiennej,
drzwiowej),
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej,
mienia do wylęgu i chowu drobiu czy zwierząt futerkowych.

Z ubezpieczeniem Generali Agro Ekspert:
•

TWOJE
KORZYŚCI

•
•
•
•
•

masz pewność, że najlepsi specjaliści na rynku pomogą Ci, gdy dojdzie do awarii, uszkodzenia,
zniszczenia Twojej maszyny rolniczej,
otrzymujesz ochronę na terenie gospodarstwa, w trakcie przejazdu oraz w czasie prac polowych,
możesz ubezpieczyć wiele różnych maszyn rolniczych na jednej polisie,
możesz wybrać takie ubezpieczenia dobrowolne i ich zakresy, jakich dokładnie potrzebujesz,
możesz zawrzeć umowę krótkoterminową lub roczną,
indywidualnie określasz sumy ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn i ubezpieczeń.

Zależy nam na Twojej wygodzie i szanujemy Twój czas, dlatego nasze ubezpieczenie możesz kupić:

BEZPOŚREDNIO
U AGENTA

JAK KUPISZ
UBEZPIECZENIE

Kiedy w życiu przytrafia się coś nieprzewidywanego, każdy potrzebuje wsparcia. U nas szkodę
zgłosisz prosto i szybko:

JAK ZGŁOSISZ
SZKODĘ

ONLINE

PRZEZ
TELEFON

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziesz w:

DODATKOWE
INFORMACJE

•
•

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w Pakiecie Generali Agro Ekspert
Karcie produktu „Ubezpieczenie Generali Agro Ekspert” i „Obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

61 85 84 800

koszt połączenia zgodny z taryfą operatora,
pon.–pt. 8:00–16:00

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu, określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w Pakiecie
Generali Agro Ekspert, przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa).

