
 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 
w ramach pakietu ubezpieczeń rolnych „GoAgro”

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, 
zezwolenie Ministra Finansów z 31 stycznia 1990, DMU-006-5-90        
Produkt: GoAgro

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie majątkowe z grupy 13 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujęte w grupach 10-12. Ubezpieczenie należy do ubezpieczeń obowiązko-
wych regulowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych (dalej: Ustawa). Niniejszy dokument został sporządzony według stanu prawnego na dzień 12 września 2018 r.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz 
każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem 
przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

√ Wysokość sumy gwarancyjnej stanowi równowartość w złotych:
• w odniesieniu do szkód na osobie – 5 000 000 euro na jedno zdarze-

nie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę 
poszkodowanych;

• w odniesieniu do szkód w mieniu – 1 000 000 euro na jedno zdarzenie, 
którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę po-
szkodowanych.

√ Ubezpieczenie obejmuje, w granicach sumy gwarancyjnej, zwrot:
• uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów poniesionych  

w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody;
• niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów za-

stępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie 
lub za zgodą Gothaer TU S.A.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

X Gothaer TU S.A. nie odpowiada za szkody:
• w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospo-

darstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodar-
stwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;

• spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od 
zwierząt;

• w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę 
objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych 
wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpo-
wiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała 
o tych wadach;

• powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rze-
czy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem 
OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;

• polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów warto-
ściowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycz-
nych, numizmatycznych i innych;

• polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
• wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych,  

a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu 
państwa.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o naprawie-
nie wyrządzonej przez niego szkody nie ma skutków prawnych względem 
Gothaer TU S.A., jeśli Gothaer TU S.A. nie wyraziło na to uprzednio zgody.

! Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyśl-
nej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełnili obowiązków wymienionych  
w art. 16 ust. 3 Ustawy (przedstawienie posiadanych dowodów dotyczą-
cych zdarzenia i szkody, ułatwienie ustalenia okoliczności zdarzenia i roz-
miaru szkód oraz udzielenie zakładowi ubezpieczeń pomocy w dochodze-
niu roszczeń przeciwko sprawcy szkody), a miało to wpływ na ustalenie 
istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwięk-
szenie rozmiarów szkody, Gothaer TU S.A. może dochodzić od tych osób 
zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć 
wypłacane tym osobom odszkodowanie.

! Gothaer TU S.A. nie ma możliwości umownego ograniczenia swojej odpo-
wiedzialności.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe w Polsce oraz poza granicami Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Gothaer TU S.A pytania;

• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Gothaer TU S.A. o zmianach okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
- przestrzegać wydanych przez Gothaer TU S.A. zaleceń oraz usunąć w wyznaczonym terminie szczególne zagrożenie;
- powiadomienie na piśmie Gothaer TU S.A., w terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obej-

mującej gospodarstwo rolne w posiadanie;
• w razie zgłoszenia roszczenia:

- wykonać obowiązki wskazane w art. 16 Ustawy, w tym:
- zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
- niezwłocznie powiadomić Gothaer TU S.A. o zdarzeniu, udzielając niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje;
- przedstawić posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić Gothaer TU S.A. ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również 

udzielić pomocy w dochodzeniu przez Gothaer TU S.A. roszczeń przeciwko sprawcy szkody;
- bez uprzedniej pisemnej zgody Gothaer TU S.A. nie uznawać ani nie zaspokajać roszczenia osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.



Jak i kiedy należy opłacać składki?  

Składka może być płatna jednorazowo albo w ratach, wysokość składki i terminy jej zapłaty Gothaer TU S.A. potwierdza w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  

• Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna się, co do zasady, z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Sytuacje, w których odpowiedzialność 
Gothaer TU S.A. rozpoczyna się w innej chwili, są wskazane w art. 54 ust. 1a, 2 i 3 Ustawy.

• Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. ustaje z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia w sytuacjach określonych zamkniętym katalogu zawartym w art. 49 Ustawy.

Jak rozwiązać umowę?

• Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia, składając oświadczenie bądź dokonując innej stosownej czynności wymienionej w art. 49 Ustawy.
• Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w sytuacji, gdy Ubezpieczony przestał podlegać obowiązkowi ubezpieczenia.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Gothaer TU S.A. za potwierdzeniem odbioru  

lub przesłane listem poleconym.


