GENERALI AGRO FLOTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA ROLNEGO

Jesteś rolnikiem lub prowadzisz firmę związaną z rolnictwem? Masz co najmniej 5 pojazdów, w tym przynajmniej jedną
maszynę rolniczą? Wszystkie możesz kompleksowo ubezpieczyć w ramach jednej oferty, na jednej polisie lub – jeśli
wolisz – na oddzielnych polisach, na tych samych warunkach. Gwarantujemy Ci niezmienne warunki umowy flotowej
przez cały okres jej obowiązywania, niezależnie od zaistniałych szkód i zmian cen rynkowych.

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla właścicieli co najmniej 5 pojazdów używanych w gospodarstwie
rolnym. Tymi pojazdami mogą być np. samochody, ciągniki, kombajny, przyczepy rolnicze. Nasza
oferta to pakiet, który:

KOGO
UBEZPIECZAMY

•
•
•
•

zawiera obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
zawiera ubezpieczenia dobrowolne, które możesz dobrać i skonfigurować tak, jak chcesz
i potrzebujesz,
gwarantuje niezmienne stawki dla każdego pojazdu ubezpieczonego w ramach obowiązującej
umowy flotowej,
obowiązuje w Polsce i w Europie.

Ubezpieczamy pojazdy używane w gospodarstwie rolnym, których jesteś właścicielem.
Ochroną obejmujemy także wyposażenie tych pojazdów, części oraz maszyny rolnicze.

CO
UBEZPIECZAMY

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

ZIELONA KARTA
W niektórych krajach podstawowe ubezpieczenie OC Twojego pojazdu może nie wystarczyć.
Dlatego potrzebna jest Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Jeśli za
granicą podczas jazdy samochodem wyrządzisz komuś szkodę, my wypłacimy mu odszkodowanie.
Zielona Karta jest potrzebna w tych krajach: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Czarnogóra, Iran, Izrael,
Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Turcja, Tunezja, Ukraina.

AUTOCASCO
Na drodze, a nawet w garażu czy na parkingu, może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji.
Także podczas prac polowych może dojść do niespodziewanej sytuacji, np. pożaru kombajnu. Aby
się przed tym uchronić, warto mieć ubezpieczenie autocasco (AC). Ubezpieczamy Twoje pojazdy
samochodowe w wieku do 20 lat, a maszyny rolnicze bez względu na ich wiek. Ochroną obejmujemy
również ich części, wyposażenie dodatkowe oraz bagaż, który nimi przewozisz. Wypłacimy Ci
odszkodowanie, gdy:
•
•

ktoś ukradnie ubezpieczony pojazd lub jego część,
bagaż zostanie uszkodzony w wyniku wypadku,

•
•

dojdzie do szkody w maszynach, które wykorzystujesz w swoim gospodarstwie rolnym,
pojazd lub jego część zostaną uszkodzone w wyniku innych zdarzeń określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia, np.:
– wypadku – dojdzie do całkowitego zniszczenia,
– kolizji – potrzebna będzie wymiana silnika czy część karoserii,
– na parkingu – ktoś wyjeżdżając uszkodzi zderzak,
– w wyniku wandalizmu – ktoś ostrym przedmiotem porysuje karoserię,
– spowodowanych przez Ciebie – cofając, stłuczesz tylną lampę,
– zdarzeń losowych – grad zniszczy części maszyny rolniczej,
– zderzenia ze zwierzętami – sarna wbiegnie na drogę i uszkodzi traktor.

JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC
•
•
•

Pomożemy Ci naprawić pojazd po szkodzie lub szybko wypłacimy odszkodowanie, gdy dojdzie
do kradzieży.
Zakres ochrony możemy wspólnie z Tobą zmodyfikować i dostosować do Twoich potrzeb.
Oferujemy zakres ubezpieczenia odpowiedni do danego rodzaju pojazdu.

Rodzaje pojazdów

Zakres ubezpieczenia
•

Samochody

serwis – dla
pojazdów do 15
roku eksploatacji
kosztorys –
dla pojazdów
powyżej 15 roku
eksploatacji

•

•
•

•
•

Maszyny rolnicze

serwis

•

stała suma ubezpieczenia dla pojazdów
samochodowych do 2 roku eksploatacji
brak potrąceń udziałów własnych przy wypłacie
odszkodowania – dzięki temu odszkodowanie
pokryje całkowicie straty w pojeździe
brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
częściowej

naprawa szyb
w zakresie
ubezpieczenia

stała suma ubezpieczenia bez względu na
wiek maszyny
brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
częściowej

ochrona szyb – za
dodatkową opłatą

Standardowy zakres ochrony możesz rozszerzyć m.in. o:
•
•
•
•

szkody wywołane awarią maszyny rolniczej wynikające z przedostania się ciała obcego do jej
wnętrza – limit 100 000 zł,
szkody w samym ogumieniu maszyny rolniczej – limit 10 000 zł,
szkody w płodach rolnych przewożonych maszyną rolniczą – limit 5000 zł,
pokrycie kosztów wynajmu maszyny rolniczej – limit 5000 zł.

AUTO ASSISTANCE
Zapewniamy całodobową pomoc w przypadku kolizji, awarii lub kradzieży podczas podróży w kraju
i za granicą. Możesz ubezpieczyć:
•
•
•

samochód osobowy przewożący do 9 osób,
samochód dostawczy o masie do 3,5 tony,
motocykl lub motorower,

Zorganizujemy i opłacimy m.in.:
•
•
•
•
•

holowanie pojazdu,
naprawę pojazdu w miejscu zdarzenia,
zakwaterowanie na czas naprawy pojazdu,
pomoc informacyjną, np. o najbliższych warsztatach samochodowych,
złomowanie pojazdu, gdy zostanie całkowicie zniszczony.

Wybierz wariant najlepszy dla Ciebie

Basic

Standard

Premium

Suma ubezpieczenia

5000 zł

Zakres terytorialny

Polska

Polska i Europa

kolizja drogowa

awaria, unieruchomienie, kolizja drogowa,
wypadek, kradzież

Kiedy Ci pomożemy
Jakie pojazdy ubezpieczamy

5000 zł lub 20 000 zł

osobowe, dostawcze, motocykle, motorowery

Wiek ubezpieczanych pojazdów
Limit holowania

do 20 lat
bez limitu

do 250 km

do 1000 km

(do wysokości sumy
ubezpieczenia)

(do wysokości sumy
ubezpieczenia)

(do wysokości sumy
ubezpieczenia)

Holowanie pojazdu poszkodowanego

tak

Usługi informacyjne

tak

Złomowanie

tak

Pojazd zastępczy po wypadku

-

Zwrot kosztów podróży

do 5 dni

do 10 dni

-

tak

Zakwaterowanie w hotelu

-

do 3 dni

Kierowca zastępczy

-

tak

Transport zwłok/prochów

-

tak

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW
Podczas jazdy samochodem, wsiadania do niego czy wysiadania, a nawet podczas postoju,
tankowania czy pakowania rzeczy do bagażnika, 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,
i gdy umrzesz w jego wyniku, Twoi bliscy dostaną od nas wsparcie finansowe.

OCHRONA PRAWNA
Jeśli prowadzisz spór prawny w związku z ubezpieczonym pojazdem:
•
•

zwrócimy Ci koszty pracy adwokata, radcy prawnego czy inne koszty sądowe,
otrzymasz dostęp do telefonicznej porady prawnej.

Zorganizujemy pomoc prawnika i opłacimy jej koszty, gdy m.in.:
•
•
•

popełnisz wykroczenie lub naruszysz przepisy prawa, np. stracisz prawo jazdy,
ktoś zniszczy Twoją własność i będziesz domagać się od niego odszkodowania lub
zadośćuczynienia,
problem będzie dotyczył spraw podatkowych.

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Generali Agro Flota zakresem autocasco
(AC) nie obejmuje szkód, które m.in.:

CZEGO NIE
UBEZPIECZAMY

•
•
•
•
•
•
•

powstały przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
powstały podczas używania ubezpieczonych pojazdów do popełnienia przestępstwa,
powstały z użyciem pojazdu niezarejestrowanego w Polsce lub niezgodnie z rodzajem jego
użytkowania, które podałeś w umowie ubezpieczenia,
spowodowała osoba, która nie miała uprawnień do kierowania pojazdem (np. nie miała prawa
jazdy czy ważnych badań lekarskich),
powstały podczas lub w wyniku naprawy, konserwacji pojazdu czy z powodu zatankowania złego
paliwa,
spowodował przewożony ładunek lub spowodowały przewożone zwierzęta,
powstały, gdy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych substancji
psychoaktywnych.

Z ubezpieczeniem Generali Agro Flota zyskujesz:

TWOJE
KORZYŚCI

•
•
•
•

możliwość wyboru takich ubezpieczeń dobrowolnych i ich zakresów, jakich dokładnie potrzebujesz,
ochronę dla małych i dużych flot – już od 5 pojazdów,
stałe stawki przez cały okres obowiązywania umowy flotowej,
możliwość wystawienia polis na wszystkie pojazdy za jednym razem.

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 Generali Flota oraz Generali Agro Ekspert
Karcie produktu „Ubezpieczenie Generali Flota” oraz „Generali Agro Ekspert”.

JEŚLI NIE JESTEŚ ROLNIKIEM I NIE DZIAŁASZ W BRANŻY AGRO, NIC STRACONEGO. GENERALI FLOTA
JEST RÓWNIEŻ DLA CIEBIE. O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SWOJEGO AGENTA.

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 Generali
Flota oraz 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).

