
TO NIE JEST TWOJA OFERTA

Wkładasz wiele wysiłku w to, aby zwierzęta, które hodujesz, miały się jak najlepiej. Wiemy, że są one dla Ciebie ważne, 
jak i to, że ich utrata może być poważnym ciosem finansowym dla Twojego gospodarstwa. Z naszym ubezpieczeniem 
możesz spać spokojnie. Zapewniamy ochronę Twoich zwierząt gospodarskich od skutków wielu zdarzeń, w szczególności 
anomalii pogodowych. Pamiętaj także, że jeśli jesteś producentem rolnym, to nawet 65% składki ubezpieczeniowej 
pokrywa budżet państwa. 

KOGO 
UBEZPIECZAMY

Nasze ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:
 • rolników – osób fizycznych,
 • przedsiębiorców rolnych, którzy prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich. 

GENERALI, UBEZPIECZENIE 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
PRZEWODNIK PO PRODUKCIE, CZYLI 
CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED ZAKUPEM 

CO 
UBEZPIECZAMY

Ochroną obejmujemy zwierzęta, które znajdują się w Twoim gospodarstwie. Dla każdego gatunku 
zwierząt ustalamy odrębną sumę ubezpieczenia. Ubezpieczamy:
 • bydło,
 • świnie,

 • owce,
 • kozy,

 • konie,
 • drób (nawet strusie). 

Możesz liczyć na nasze wsparcie finansowe, gdy zwierzęta, które hodujesz, zginą w wyniku: 
 • huraganu,
 • powodzi,

 • deszczu nawalnego,
 • gradu,

 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi, lawiny. 

Świadczenie możesz uzyskać także, jeżeli w wyniku zdarzeń objętych przez to ubezpieczenie:
 • będzie konieczny ubój Twoich zwierząt,
 • Twoje zwierzęta zginą z powodu akcji ratowniczej, wyburzenia, odgruzowywania, zanieczyszczenia 

lub skażenia.

JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC
Jeśli wykupisz specjalną klauzulę, zwierzęta gospodarskie ubezpieczymy dodatkowo od:
 • ognia,
 • eksplozji,
 • porażenia prądem,
 • tąpnięcia,
 • upadku statku powietrznego,

 • naporu śniegu i lodu,
 • silnego wiatru,
 • dymu i sadzy,
 • wandalizmu,
 • trzęsienia ziemi,

 • uderzenia pojazdu,
 • upadku przedmiotów,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • uboju z konieczności 

w wyniku tych zdarzeń.

To ubezpieczenie dodatkowe nie jest objęte dopłatą z budżetu państwa. 

UWAGA! 



TO NIE JEST TWOJA OFERTA

CZEGO NIE 
UBEZPIECZAMY

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje szkód, 
które m.in.: 
 • powstały poza okresem ubezpieczenia,
 • powstały podczas załadunku lub rozładunku zwierząt,
 • są efektem nieszczelności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy technologicznej,
 • wynikają z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Twojego lub Twoich domowników. 

Ponadto:
 • wypłacimy odszkodowanie, gdy wartość szkody i koszty jej usunięcia przekroczą 500 zł,
 • nie pokryjemy kosztów leczenia zwierząt czy kosztów zabiegów profilaktycznych. 

TWOJE  
KORZYŚCI

Z naszym ubezpieczeniem zwierząt gospodarskich m.in.:
 • zyskujesz spokój, bo wiesz, że Twoje zwierzęta chronimy już od początku okresu ubezpieczenia 

– nie stosujemy karencji,
 • masz pewność solidnej i fachowej likwidacji szkód – jesteśmy ekspertem w ubezpieczeniach dla 

rolnictwa,
 • możesz oszczędzać z Agro Programem – naszym programem zniżek dla lojalnych klientów.

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 zwierząt gospodarskich,
 • Karcie produktu „Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich”. 

Informacje na temat Agro Programu znajdziesz w:
 • Regulaminie promocji „Agro Program”.

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 
zwierząt gospodarskich, 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).


