
Wkładasz wiele wysiłku w to, aby Twoje gospodarstwo rolne rozwijało się jak najlepiej. Dlatego zabezpiecz je na wypadek 
niespodziewanych zdarzeń, jak ogień, zalanie czy przepięcie. W ramach jednej polisy możesz ubezpieczyć także 
sprzęt rolniczy, materiał siewny, zapasy, ziemiopłody, a nawet instalacje odnawialnych źródeł energii czy zwierzęta. 
Jeśli przyjmujesz turystów – możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie OC działalności agroturystycznej. Prowadząc 
usługi międzysąsiedzkie, warto pomyśleć o OC i w tym zakresie. Pomyśl także o swoim zdrowiu! Ubezpieczenie NNW 
to zabezpieczenie, gdy wypadek zdarzy się Tobie lub komuś z Twoich bliskich. Możliwości dopasowania oferty do Twoich 
potrzeb jest całkiem sporo – warto się z nimi zapoznać.

GENERALI  
GOSPODARSTWO ROLNE
PRZEWODNIK PO PRODUKCIE 

CO 
UBEZPIECZAMY

Ubezpieczamy m. in.:
 • budynki w Twoim gospodarstwie (np. dom, garaż, stodołę, oborę),
 • budowle na terenie gospodarstwa (np. silosy, wiaty, ogrodzenie),
 • mienie ruchome (np. sprzęt rolniczy, ziemiopłody, nawozy, materiały budowlane),
 • zwierzęta gospodarskie (np. konie, bydło, trzodę chlewną, drób),
 • wyposażenie domu (np. sprzęt RTV, komputery, meble, ubrania),
 • elementy stałe w domu (np. drzwi, okna, podłogi, meble w zabudowie),
 • Twoje życie lub zdrowie oraz życie lub zdrowie Twojej rodziny i osób, które pracują albo przebywają 

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

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA
To kompleksowe uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Dzięki niemu 
w pełniejszym zakresie chronisz majątek, który jest Twoją własnością, współwłasnością lub który 
dzierżawisz czy najmujesz. W polisie możesz wskazać kategorie ubezpieczanych przedmiotów albo 
konkretne przedmioty lub ich rodzaje. 
Ubezpieczamy m.in.:
 • budynki rolnicze (także małe, np. garaże wolnostojące),
 • budowle, np. altanki,
 • ruchomości domowe, np. komputery, sprzęt RTV, meble, ubrania,
 • sprzęt rolniczy, np. sieczkarnie, dojarki,
 • materiały i zapasy, np. paszę dla zwierząt, nasiona, materiał opałowy,
 • ziemiopłody, np. jabłka zebrane z Twojego sadu,
 • zwierzęta gospodarskie, np. bydło domowe, trzodę chlewną, konie. 

Stałe elementy (np. balustrady, rynny, stolarkę okienną i drzwiową) budynków oraz budowli możesz 
ubezpieczyć od kradzieży. Wystarczy, że rozszerzysz zakres ubezpieczenia i zapłacisz dodatkową 
składkę.

KOGO 
UBEZPIECZAMY

Nasze ubezpieczenie przygotowaliśmy dla rolników oraz dla osób, które są właścicielami 
gospodarstwa rolnego lub majątku rolniczego (np. sprzętu, urządzeń, ziemiopłodów, zwierząt 
gospodarskich). To pakiet, który może zawierać:
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników,
 • ubezpieczenia dobrowolne, w których możesz wybrać warianty oraz klauzule dodatkowe 

dostosowane do swoich potrzeb. 



Wypłacimy odszkodowanie, gdy m.in.:
 • urządzenia techniczne w budynku, ruchomości lub sprzęt rolniczy zniszczą się w wyniku 

przepięcia,
 • silny wiatr zerwie dach, np. Twojego domu czy stodoły,
 • stracisz zwierzęta gospodarskie z powodu porażenia ich prądem,
 • będzie konieczny ubój zwierząt gospodarskich z powodu zdarzeń losowych objętych naszą 

ochroną, 
 • ktoś ukradnie wyposażenie Twojego domu lub sprzęt rolniczy.

Możesz wybrać jeden z trzech wariantów ubezpieczenia: Podstawowy, Rozszerzony, All Risks. 

CO I OD CZEGO UBEZPIECZAMY
Wariant ubezpieczenia

Podstawowy Rozszerzony All Risks

BUDYNKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM
ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady 
śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, 
upadek statku powietrznego

stłuczenie

silny wiatr, napór śniegu i lodu, dym i sadza, wandalizm, trzęsienie 
ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotów, zalanie, przepięcie, 
huk ponaddźwiękowy

wiatr (każdy), deszcz (każdy), dewastacja, graffiti, pękanie mrozowe 
oraz wszelkie inne zdarzenia niewyłączone wprost w OWU

MAŁE BUDYNKI ROLNICZE O POWIERZCHNI DO 20 M2, BUDOWLE, NP. SILOSY, WIATY
ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady 
śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, 
upadek statku powietrznego

silny wiatr, napór śniegu i lodu, dym i sadza, wandalizm, trzęsienie 
ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotów, zalanie, przepięcie, 
huk ponaddźwiękowy

stłuczenie

wiatr (każdy), deszcz (każdy), dewastacja, graffiti, pękanie mrozowe 
oraz wszelkie inne zdarzenia niewyłączone wprost w OWU

RUCHOMOŚCI DOMOWE, SPRZĘT ROLNICZY, MATERIAŁY I ZAPASY, ZIEMIOPŁODY
ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady 
śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, 
upadek statku powietrznego

silny wiatr, napór śniegu i lodu, dym i sadza, wandalizm, trzęsienie 
ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotów, zalanie, przepięcie, 
huk ponaddźwiękowy

wiatr (każdy), deszcz (każdy), dewastacja, graffiti oraz wszelkie inne 
zdarzenia niewyłączone wprost w OWU

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady 
śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, 
upadek statku powietrznego, padnięcie i ubój z konieczności w wyniku 
powyższych zdarzeń

nie dotyczy

silny wiatr, napór śniegu i lodu, dym i sadza, wandalizm, trzęsienie 
ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotów, zalanie, 
huk ponaddźwiękowy, porażenie zwierząt prądem, padnięcie i ubój 
z konieczności w wyniku powyższych zdarzeń

nie dotyczy



JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC
W zależności od wariantu ubezpieczenia zwrócimy Ci równowartość m.in.:
 • skradzionej/utraconej biżuterii czy zegarków – do 20 000 zł,
 • skradzionych/zniszczonych ruchomości domowych – do 30% sumy ubezpieczenia,
 • skradzionych/zniszczonych rzeczy osobistych agroturystów – do 2500 zł,
 • skradzionych/utraconych zwierząt domowych – do 2500 zł,
 • wyłudzonej (np. na wnuczka, policjanta) gotówki – do 30 000 zł, 
 • zniszczonych ruchomości domowych w budynku, który jest w budowie – do 10 000 zł,
 • rozmrożonych produktów spożywczych – do 500 zł,
 • skradzionych elementów stałych w budynkach (np. okien, drzwi) – do 5000 zł,
 • zniszczonej/skradzionej instalacji fotowoltaicznej, która nie jest głównym źródłem energii 

w gospodarstwie – do 20 000 zł.

Do ubezpieczenia możesz wybrać także różne klauzule dodatkowe i zapewnić sobie ochronę, 
gdy szkody powstaną m.in. w:
 • paliwach napędowych znajdujących się w zbiornikach lub pojemnikach dozwolonych prawem 

do tego typu przechowywania,
 • słomie i sianie składowanych w budynkach rolniczych,
 • ziemiopłodach składowanych poza budynkiem, piwnicą lub silosem,
 • ziemiopłodach – w wyniku rozmrożenia lub zepsucia,
 • sprzęcie związanym z wylęgiem i chowem drobiu,
 • sprzęcie rolniczym – w wyniku awarii.

Zwrócimy Ci koszty:
 • które poniesiesz, by ratować ubezpieczone mienie lub by zabezpieczyć je przed większym 

zniszczeniem,
 • wynajęcia mieszkania, jeśli Twój dom po szkodzie nie będzie nadawał się do zamieszkania – 

do 7500 zł za cały okres wynajmu,
 • poszukiwania i usunięcia przyczyny zalania – 2500 zł.

Jeśli Twój dom co najmniej przez 3 dni nie będzie nadawał się do zamieszkania z powodu zniszczenia 
lub uszkodzenia, szybko wypłacimy Ci zaliczkę na niezbędne artykuły pierwszej potrzeby – do 5000 zł. 

UBEZPIECZENIE OZE W GOSPODARSTWIE ROLNYM 
Stawiamy na odnawialne źródła energii (OZE), dlatego instalacje do produkcji i magazynowania energii 
z odnawialnych źródeł możesz dodatkowo ubezpieczyć ponad to, co zapewnia Ci ubezpieczenie 
budynków i budowli w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu:
 • chronimy instalację (np. fotowoltaiczną) do pełnej jej wartości, również w przypadku szkód 

spowodowanych stłuczeniem czy pęknięciem,
 • zyskujesz szeroki zakres ubezpieczenia All Risks, także od awarii instalacji oraz awarii routera 

internetowego,
 • ochroną obejmujemy magazyny energii i ładowarki samochodów elektrycznych,
 • pokrywamy dodatkowe koszty, które powstaną podczas szkody, np. demontażu, utylizacji 

uszkodzonych paneli czy drobnych prac remontowych,
 • możesz rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ubezpieczenie strat w produkcji energii.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Gdy obejmujemy Twój budynek mieszkalny ochroną w wariancie Rozszerzonym lub All Risks, 
otrzymujesz ubezpieczenie Assistance. Dzięki niemu możesz liczyć na wsparcie specjalisty oraz 
pomoc medyczną w wielu nagłych i trudnych sytuacjach w codziennym życiu. 
Zorganizujemy i opłacimy pomoc m.in.:
 • ślusarza, gdy zgubisz klucze i potrzebna będzie wymiana zamka,
 • elektryka, gdy dojdzie do awarii instalacji elektrycznej, 
 • lekarza, gdy nagle zachorujesz,
 • concierge, gdy np. będziesz potrzebować pomocy w opracowaniu planu wycieczki,

oraz dostępne w wariancie All Risks:
 • serwisanta rowerowego, gdy potrzebna będzie naprawa Twojego roweru,
 • informatyka, gdy będziesz potrzebować pomocy, np. w konfiguracji poczty elektronicznej.



DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wydatki na pokrycie kosztów szkód, które nieumyślnie Ty lub Twoi domownicy wyrządzicie innym 
osobom, mogą być bardzo wysokie. Dlatego zabezpiecz swoje finanse i uzupełnij obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników. Możesz wybrać następujące ubezpieczenia 
dobrowolne:
 • OC w życiu prywatnym,
 • OC usług międzysąsiedzkich,
 • OC agroturystki. 

Dzięki temu, osoba poszkodowana dostanie od nas odszkodowanie. Przykładowe sytuacje, w jakich 
działa nasze ubezpieczenie:
 • Twój pies podczas spaceru kogoś ugryzie (OC w życiu prywatnym),
 • podczas wakacyjnego wyjazdu Twoje dziecko zniszczy stolik w pokoju hotelowym (OC w życiu 

prywatnym),
 • niechcący wyrządzisz szkodę sąsiadowi, który jest rolnikiem, gdy będziesz wykonywać prace 

w jego gospodarstwie swoim sprzętem rolniczym (OC usług międzysąsiedzkich), 
 • źle przymocowana półka w pokoju, który wynajmujesz agroturystom, spadnie na laptop gościa 

i go zniszczy (OC agroturystyki). 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
Dobrze jest wiedzieć, że gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, można liczyć na wsparcie i pomoc 
finansową. Dlatego przygotowaliśmy nasze ubezpieczenie, które Ciebie i Twoich bliskich chroni 
na całym świecie. 
 • Wypłacimy świadczenie, gdy Ty lub Twoi bliscy w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznacie 

uszczerbku na zdrowiu lub zachorujecie na chorobę zakaźną w rolnictwie.
 • Twoi bliscy dostaną od nas wsparcie finansowe, gdy umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

nieszczęśliwego wypadku w gospodarstwie lub w wyniku choroby zakaźnej w rolnictwie.

Ponadto:
 • otrzymasz świadczenie za pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku,
 • zwrócimy koszty leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku,
 • zwrócimy koszty protez, środków pomocniczych i innych przedmiotów ortopedycznych,
 • zwrócimy koszty przeszkolenia zawodowego osoby, która została inwalidą w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku. 

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy osoby do 80 roku życia. Dla każdego rodzaju świadczenia 
ustalasz odrębną sumę ubezpieczenia, która stanowi limit świadczenia z danego tytułu. 

CZEGO NIE 
UBEZPIECZAMY

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Ubezpieczenia dobrowolne w Generali 
Gospodarstwo Rolne nie obejmują szkód, które m.in.: 
 • powstały przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, 
 • powstały w budynkach tymczasowych, przeznaczonych do rozbiórki lub wzniesionych niezgodnie 

z przepisami. Ochroną nie obejmujemy także rzeczy, które się w nich znajdują,
 • powstały w sprzęcie rolniczym przeznaczonym do złomowania lub w sprzęcie zbudowanym 

systemem gospodarczym,
 • powstały w mieniu znajdującym się na terenie nieużytkowanego gospodarstwa rolnego,
 • są wynikiem naturalnego zużycia czy eksploatacji ubezpieczonych budynków oraz sprzętów,
 • są efektem prowadzonej przez Ciebie produkcji przemysłowej, działalności gospodarczej 

czy usługowej,
 • są wynikiem systematycznego zawilgacania lub zalania wodą,
 • spowodowały Twoje zwierzęta domowe, a także ptaki, owady lub bakterie,
 • powstały w wyniku uprawiania przez Ciebie czy osobę ubezpieczoną sportów wyczynowych, 

zawodowych lub wysokiego ryzyka,
 • powstały, gdy Ty lub inna osoba ubezpieczona prowadziliście pojazd bez wymaganych uprawnień,
 • powstały, ponieważ Ty lub inna osoba ubezpieczona byliście pod wpływem narkotyków czy innych 

środków odurzających.



TWOJE  
KORZYŚCI

Z ubezpieczeniem Generali Gospodarstwo Rolne:
 • możesz wybrać takie ubezpieczenia dobrowolne i ich zakresy (do wyboru aż 3 warianty), 

by jak najlepiej chronić swój majątek, siebie i swoich domowników,
 • obejmujemy ochroną wszystkie budynki w Twoim gospodarstwie, także Twój dom i ruchomy 

majątek (wariant All Risks),
 • dzięki ubezpieczeniu assistance możesz liczyć na pomoc fachowca lub pomoc medyczną 

w nagłym wypadku,
 • możesz wybrać takie rozszerzenia ubezpieczenia, by zapewnić sobie ochronę w związku 

z agroturystyką, którą prowadzisz,
 • zyskujesz zniżkę za kompleksowość – im więcej ubezpieczeń dobrowolnych wybierzesz, 

tym składka ubezpieczeniowa będzie niższa,
 • zyskujesz gwarancję solidnej likwidacji szkód – jesteśmy ekspertem w ubezpieczeniach 

dla rolnictwa.

JAK KUPISZ 
UBEZPIECZENIE

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

BEZPOŚREDNIO 
U AGENTA

JAK ZGŁOSISZ 
SZKODĘ

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

ONLINE PRZEZ 
TELEFON

DODATKOWE 
INFORMACJE

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziesz w:
 • Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne,
 • Kartach produktu: „Ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne”, „Obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej rolników” i „Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych”. 

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 
Gospodarstwo Rolne, 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).


