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Postanowienia ogólne

6) lawinê - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek gwa³townego
zsuwania siê lub staczania mas œniegu, lodu, ska³ lub kamieni
ze zboczy górskich,
7) grad - uwa¿a siê szkody powsta³e w wyniku opadu atmosferycznego w postaci bry³ek lodu, powoduj¹cy uszkodzenia
mechaniczne,
8) wybuch - uwa¿a siê szkody powsta³e w wyniku gwa³townej
zmiany stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym wyzwalaniem s i ê
gazów, py³ów lub pary wywo³ane ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (niezale¿nie czy wybuch powsta³ w maszynie czy
poza ni¹).
W odniesieniu do naczyñ ciœnieniowych i innych tego typu
zbiorników, szkodê mo¿na uznaæ za spowodowan¹ wybuchem
tylko wówczas, gdy œciany tych naczyñ i zbiorników uleg³y
rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek ujœcia gazów, py³ów
lub cieczy nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ. Za spowodowane wybuchem uwa¿a siê równie¿ szkody powsta³e wskutek
implozji, polegaj¹ce na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
pró¿niowego przez ciœnienie zewnêtrzne,
9) upadek pojazdu powietrznego - uwa¿a siê szkody powsta³e
wskutek katastrofy b¹dŸ przymusowego l¹dowania samolotu
silnikowego, bezsilnikowego lub innego lataj¹cego obiektu, a
tak¿e spowodowane upadkiem ich czêœci lub przewo¿onego
przez nich ³adunku,
10) zapadanie siê ziemi - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek obni¿enia siê terenu z powodu zawalenia siê pustych przestrzeni w
gruncie,
11) usuwanie siê ziemi - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek
ruchów ziemi na stokach nie spowodowanych dzia³alnoœci¹
ludzk¹,
12) piorun - uwa¿a siê szkody spowodowane bezpoœrednim
wy³adowaniem atmosferycznym na ubezpieczonym obiekcie,
13) kradzie¿ - uwa¿a siê zabór mienia z miejsca jego sta³ego
gara¿owania okreœlonego w polisie,
14) rabunek - uwa¿a siê zabór ubezpieczonego mienia przy
zastosowaniu przemocy wobec ubezpieczonego, osób bliskich
oraz osób u niego zatrudnionych lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy fizycznej albo doprowadzaj¹c te
osoby do stanu nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci.

§1
Niniejsze ogólne warunki maj¹ zastosowanie dla umów ubezpieczenia
Agro Casco zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ
Spó³ka Akcyjna, zwane dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi,
prawnymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub inn¹, dozwolon¹ polskim prawem, zwanymi dalej
Ubezpieczaj¹cym.
Przedmiot ubezpieczenia
§2
1. Ubezpieczeniem Agro Casco obejmuje siê maszyny rolnicze (sprzêt
rolniczy) stanowi¹cy w³asnoœæ Ubezpieczaj¹cego lub jego osób
bliskich zamieszkuj¹cych z nim na sta³e.
2. Za maszyny rolnicze uznaje siê: kombajny rolnicze, ci¹gniki, brony i
glebogryzarki ci¹gnikowe, kultywatory, siewniki, ¿niwiarki, prasy,
m³ockarnie oraz œrodki transportowe (przyczepy, naczepy, wozy
itp.).
3. Za osoby bliskie uwa¿a siê ma³¿onka, osobê pozostaj¹c¹ faktycznie
we wspólnym po¿yciu, dzieci w³asne, przysposobione lub przyjête
na wychowanie, pasierbów, rodziców i przysposabiaj¹cych,
ojczyma, macochê, teœciów, dziadków, wnuków, rodzeñstwo,
ziêciów i synowe.
Zakres ubezpieczenia
§3
1. UNIQA TU S. A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu
spowodowane przez:
1) wypadek,
2) zdarzenie losowe - ogieñ, huragan, powódŸ, deszcz nawalny,
grad, piorun, lawinê, wybuch, zapadanie i usuwanie siê ziemi z
wyj¹tkiem ¿ywio³ów zwi¹zanych z energi¹ j¹drow¹ oraz
upadek pojazdu powietrznego lub jego czêœci,
3) kradzie¿ i rabunek.
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2. Za szkodê uwa¿a siê utratê lub ubytek wartoœci ubezpieczonego
mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaginiêcia w
wyniku zdarzeñ okreœlonych w ust. 1.
3. Za szkody spowodowane przez:
1) wypadek - uwa¿a siê szkody powsta³e w wyniku nag³ego
dzia³ania si³y mechanicznej w chwili zetkniêcia siê sprzêtu
(maszyny) z przeszkod¹, rzecz¹, osob¹, zwierzêciem znajduj¹cymi siê poza maszyn¹,
2) ogieñ - uwa¿a siê szkody powsta³e w wyniku dzia³ania ognia,
który przedosta³ siê poza palenisko, b¹dŸ powsta³ bez paleniska
i rozszerzy³ siê o w³asnej sile,
3) huragan - uwa¿a siê szkody powsta³e w wyniku dzia³ania
wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 24,5 m/sek. wyrz¹dzaj¹cego masowe szkody, a nawet pojedyncze - je¿eli w najbli¿szym s¹siedztwie stwierdzono dzia³anie huraganu,
4) powódŸ - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek:
• zalania terenów w nastêpstwie podniesienia siê wody w
korytach wód p³yn¹cych i stoj¹cych,
• sp³ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich
lub falistych,
5) deszcz nawalny - uwa¿a siê szkody powsta³e wskutek opadu
deszczu o wspó³czynniku wydajnoœci nie mniejszym ni¿ 4, który
ustala I.M.iG.W. w miejscu szkody, bior¹c pod uwagê stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, œwiadcz¹cych wyraŸnie o dzia³aniu deszczu nawalnego,

OWU

Ograniczenie i wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
§4
Odpowiedzialnoœci¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody:
1) spowodowane umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego, osoby bliskie
Ubezpieczaj¹cego i zatrudnione przez Ubezpieczaj¹cego,
2) powsta³e podczas u¿ywania sprzêtu przez osobê bêd¹c¹ w stanie
nietrzeŸwoœci, po u¿yciu narkotyków lub œrodków psychotropowych,
3) powsta³e podczas obs³ugiwania sprzêtu przez osobê nie posiadaj¹c¹ uprawnieñ, (je¿eli uprawnienia te s¹ przez obowi¹zuj¹ce
przepisy wymagane),
4) spowodowane u¿yciem sprzêtu w sposób niezgodny z zasadami
zawartymi w instrukcji obs³ugi sprzêtu,
5) powsta³e wskutek:
a) kradzie¿y dokonanej przez osoby bliskie Ubezpieczaj¹cemu,
b) u¿ycia sprzêtu bez zgody Ubezpieczaj¹cego (w³aœciciela) przez
osoby mu bliskie i zatrudnione u niego,
c) podpalenia przez osoby bliskie Ubezpieczaj¹cemu,
6) powsta³e podczas wykonywania napraw i konserwacji sprzêtu,
7) spowodowane przez osoby nieletnie, za które Ubezpieczaj¹cy
ponosi odpowiedzialnoœæ,
8) je¿eli przedmiotem kradzie¿y by³y tylko czêœci ubezpieczonego
sprzêtu,
9) spowodowane wybuchem:
a) wywo³anym przez Ubezpieczaj¹cego, osobê blisk¹ lub
zatrudnion¹ przez Ubezpieczaj¹cego w zwi¹zku z u¿yciem i
eksploatacj¹ maszyny, urz¹dzenia,
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b) w silnikach cieplnych, gdy wybuch zwi¹zany jest z ich naturaln¹ funkcj¹,
10) zu¿ycia sprzêtu w procesie eksploatacji (u¿ywania),
11) wyrz¹dzone przez Stra¿ Po¿arn¹ podczas akcji ratowniczej,
12) powsta³e wskutek kradzie¿y z miejsca nie bêd¹cego miejscem
sta³ego gara¿owania okreœlonego w polisie,
13) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych,
14) powsta³e w wyniku zamieszek, rozruchów, manifestacji i akcji protestacyjnych,
15) nie przekraczaj¹ce 1% sumy ubezpieczenia,
16) je¿eli kieruj¹cy (u¿ytkuj¹cy sprzêt) zbieg³ z miejsca zdarzenia.

Suma ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

3. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A.

§5
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na rok lub na okres krótszy
(ubezpieczenie krótkoterminowe). Okres ubezpieczenia nie mo¿e
byæ krótszy od 1 miesi¹ca.
2. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie wniosku o
ubezpieczenie, po sprawdzeniu cech identyfikacyjnych, stanu
technicznego sprzêtu w miejscu sta³ego przechowywania,
gara¿owania.
3. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
1) nazwisko i imiê (nazwê) Ubezpieczajacego oraz jego adres lub
siedzibê,
2) dok³adne okreœlenie sprzêtu bêd¹cego przedmiotem ubezpieczenia (nazwa, przeznaczenie, marka, data produkcji, numery
identyfikacyjne),
3) dok³adne okreœlenie miejsca sta³ego przechowywania
(gara¿owania) sprzêtu,
4) wartoœæ ubezpieczonego sprzêtu (oddzielnie dla poszczególnych sztuk).
5) W przypadku, gdy we wniosku podano nieprawdziwe dane, co
do okolicznoœci wymienionych w ust. 3, umowê ubezpieczenia
uwa¿a siê za niewa¿n¹. Pobrana sk³adka ubezpieczeniowa po
potr¹ceniu kosztów UNIQA TU S. A. podlega zwrotowi.
6) Zawarcie umowy UNIQA TU S. A. potwierdza wydaniem
dowodu ubezpieczenia (polisy).
§6
1. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy
jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU
S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia z
terminem miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie nie
zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku op³acenia sk³adki za okres,
w jakim UNIQA TU S.A. udzieli³o ochrony ubezpieczeniowej.
Okres ubezpieczenia
§7
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S. A. z tytu³u zawartej umowy
ubezpieczenia rozpoczyna siê siódmego dnia po dniu zawarcia
umowy i op³aceniu sk³adki, chyba ¿e w umowie przewidziano
póŸniejszy termin pocz¹tku odpowiedzialnoœci.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S. A. koñczy siê:
1) z dniem up³ywu terminu wskazanego w polisie,
2) z dniem przejœcia w³asnoœci ubezpieczonego przedmiotu na
inn¹ osobê,
3) z chwil¹ wyczerpania siê sumy ubezpieczenia na skutek wyp³at
odszkodowañ.
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§8
1. Sumê ubezpieczenia ustala siê oddzielnie dla ka¿dej maszyny
(sprzêtu).
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ rzeczywistej wartoœci
maszyny (sprzêtu). Przez wartoœæ rzeczywist¹ rozumie siê wartoœæ
maszyny (sprzêtu) w stanie nowym pomniejszon¹ o stopieñ
zu¿ycia.

4. W razie szkody suma ubezpieczenia zostaje zmniejszona o kwoty
wyp³aconych odszkodowañ.
§9
1. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta zosta³a na okres co najmniej 6
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy mo¿e dokonaæ zmiany sumy ubezpieczenia w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) wzrost wartoœci mienia,
2) zmniejszenie sumy ubezpieczenia po wyp³acie odszkodowania.
2. UNIQA TU S. A. wystawi wtedy nowy dokument ubezpieczenia
(polisê) na okres nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy, zaliczaj¹c sk³adkê za
niewykorzystany okres ubezpieczenia z dotychczasowej umowy na
poczet sk³adki z nowego ubezpieczenia. Pocz¹tek umowy
ubezpieczenia po zmianie ustala siê na dzieñ nastêpny po
op³aceniu sk³adki uzupe³niaj¹cej.
Sk³adka
§ 10
1. Sk³adkê ustala siê w oparciu o obowi¹zuj¹c¹ w dniu zawarcia
umowy taryfê sk³adek.
2. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie zale¿y od:
1) wysokoœci sumy ubezpieczenia
2) rodzaju sprzêtu
3) daty produkcji sprzêtu
4) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia
3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieñ
dodatkowych lub odmiennych od ogólnych warunków, wysokoœæ
sk³adki ustala siê indywidualnie - w porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym i za zgod¹ Zarz¹du UNIQA TU S. A.
4. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego sk³adka mo¿e byæ roz³o¿ona na dwie
raty, przy czym wysokoœæ pierwszej raty nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
60% ca³ej sk³adki, a termin p³atnoœci drugiej raty nie mo¿e byæ
póŸniejszy ni¿ 3 miesi¹ce od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. Termin p³atnoœci drugiej raty i jej wysokoœæ musi byæ oznaczona w
polisie ubezpieczeniowej.
6. Nieop³acenie raty w terminach oznaczonych w polisie i w
wyznaczonej wysokoœci powoduje rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia.
7. W razie zbycia ubezpieczonego mienia, je¿eli w okresie
ubezpieczenia nie zaistnia³a szkoda za któr¹ UNIQA TU S. A.
wyp³aci³o lub jest zobowi¹zane do wyp³aty odszkodowania,
Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia.
Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania
§ 11
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia losowego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postêpowanie
dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³o-

szonych roszczeñ i wysokoœci odszkodowania, a tak¿e pisemnie lub
drog¹ elektroniczn¹ informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty s¹
potrzebne do ustalenia odszkodowania.
2. Wysokoœæ szkody ustala siê z uwzglêdnieniem aktualnych cen
rynkowych (maszyn, sprzêtu) na dzieñ szkody, obowi¹zuj¹cych na
terenie gminy, gdzie znajdowa³o siê ubezpieczone mienie, oraz
stopnia zu¿ycia (maszyny, sprzêtu), okreœlonego na podstawie
tabeli odpisów amortyzacyjnych za³¹czonej do OWU (za³¹cznik nr
1).
3. Wysokoœæ odszkodowania ustalona wed³ug kosztów naprawy lub
remontu nie mo¿e przekroczyæ ani rzeczywistej wartoœci ubezpieczonej maszyny (sprzêtu), ani sumy ubezpieczenia.
4. Przy ustalaniu wysokoœci szkody nie uwzglêdnia siê:
1) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub
materia³ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniej¹cego
przed szkod¹,
2) wartoœci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub amatorskiej
(upodobania).
5. Wysokoœæ odszkodowania zmniejsza siê o wartoœæ pozosta³oœci,
które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ytku lub przeróbki.
6. W przypadku wyst¹pienia szkody ogniowej w ubezpieczeniu
kombajnów zbo¿owych, wysokoœæ odszkodowania zmniejsza siê o
udzia³ w³asny Ubezpieczaj¹cego w wysokoœci 15% wartoœci szkody.
7. W przypadku odzyskania maszyny, sprzêtu, po wyp³acie odszkodowania, Ubezpieczaj¹cy zwraca otrzymane odszkodowanie, a w
razie odzyskania w stanie uszkodzonym, zwraca odpowiedni¹ czêœæ
odszkodowania.
8. Wartoœæ maszyn i sprzêtu wykonanych systemem gospodarczym
(tzw. samy) nie mo¿e byæ wy¿sza od podobnych wykonanych
metod¹ przemys³ow¹.
9. Niezale¿nie od odszkodowania ustalonego wg zasad jak wy¿ej,
UNIQA TU S. A. pokrywa uzasadnione okolicznoœciami wypadku i
udokumentowane rachunkami koszty poniesione przez ubezpieczonego w celu:
1) zapobie¿enia zwiêkszenia siê szkody,
2) naprawy sprzêtu w zakresie niezbêdnym, umo¿liwiaj¹cym
bezpieczny powrót do miejsca gara¿owania (z wy³¹czeniem
kosztów napraw eksploatacyjnych),
3) niezbêdne i uzasadnione koszty transportu uszkodzonego
sprzêtu do miejsca gara¿owania lub punktu naprawy.
10. UNIQA TU S. A. zwraca poniesione przez Ubezpieczaj¹cego koszty
wymienione w ust. 8,w granicach sumy ubezpieczenia do wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% tej sumy.
§ 12
1. Poszkodowany zobowi¹zany jest udowodniæ fakt powstania szkody
i jej rozmiar.
2. UNIQA TU S.A. ma prawo prowadziæ postêpowanie maj¹ce na celu
wyjaœnienie okolicznoœci szkody i ustalenie sprawców, a poszkodowany zobowi¹zany jest do udzielenia pe³nej informacji w tym
zakresie.
3. Je¿eli Ubezpieczony podstêpnie wprowadzi³ UNIQA TU S.A. w
b³¹d co do przyczyny i okolicznoœci powstania szkody oraz jej
zakresu, UNIQA TU S. A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania.
W takim przypadku UNIQA TU S. A. mo¿e wypowiedzieæ umowê
ubezpieczenia.
4. Je¿eli odszkodowanie zosta³o ju¿ wyp³acone przed ujawnieniem
faktu wprowadzenia UNIQA TU S.A. w b³¹d, to kwota
odszkodowania powinna zostaæ zwrócona UNIQA TU S. A.
§ 13
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca nale¿ne odszkodowanie w kwocie
odpowiadaj¹cej wysokoœci szkody, nie wiêkszej jednak od sumy

ubezpieczenia podanej w polisie.
2. Odszkodowanie jest p³atne w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania
przez UNIQA TU S.A. zawiadomienia o szkodzie, pod warunkiem,
¿e zawiera ono rachunek strat oraz dokumenty uzasadniaj¹ce
roszczenie.
3. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych do ustalenia wysokoœci odszkodowania okaza³o siê
niemo¿liwe, odszkodowanie wyp³aca siê w terminie 14 dni od
wyjaœnienia tych okolicznoœci. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ odszkodowania UNIQA TU S.A. wyp³aca w terminie okreœlonym w ust. 2.
4. Za kolejn¹ szkodê powsta³¹ w tym samym okresie ubezpieczenia
UNIQA TU S.A. odpowiada tylko do wysokoœci sumy ubezpieczenia
jaka pozostaje po wyp³acie odszkodowania za szkodê poprzedni¹.
5. Odszkodowanie z tytu³u ubezpieczenia nie mo¿e byæ wy¿sze od
poniesionej szkody.
6. W przypadku zbiegu odszkodowañ z tytu³u dwóch lub wiêcej
ubezpieczeñ ³¹cznie odszkodowanie nie mo¿e byæ wy¿sze od poniesionej szkody.
Roszczenia regresowe
§ 14
1. Z dniem wyp³aty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczaj¹cego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê, przechodz¹
na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania.
Je¿eli UNIQA TU S.A. pokry³o czêœæ szkód, Ubezpieczaj¹cemu
przys³uguje co do pozosta³ej czêœci pierwszeñstwo zaspokojenia
przed roszczeniami UNIQA TU S.A.
2. Nie przechodz¹ na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczaj¹cego
przeciwko osobom, za które Ubezpieczaj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ, lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany udzieliæ UNIQA TU S. A. wszelkiej
pomocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w ust. 1,
dostarczaj¹c informacji oraz dokumentów niezbêdnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeñ.
4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy bez zgody UNIQA TU S. A. zrzek³ siê roszczeñ
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê lub ograniczy³
roszczenia, UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ odszkodowania lub je
zmniejszyæ. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczeñ zostanie
ujawnione po wyp³aceniu odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e
¿¹daæ od Ubezpieczaj¹cego zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego
odszkodowania.
5. Z dniem wyp³aty odszkodowania maszyny (sprzêt), za które
UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie w kwocie odpowiadaj¹cej ich wartoœci rzeczywistej, staj¹ siê w³asnoœci¹ UNIQA TU S. A.
(dotyczy to tak¿e czêœci odzyskanych w czasie napraw).
Prawa i obowi¹zki
§ 15
1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU S.A skarg i
za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków
przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Zarz¹d UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skargê bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej
wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie
za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego.
3. Niezale¿nie od obowi¹zków wynikaj¹cych z innych przepisów,
Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest:
1) umo¿liwiæ UNIQA TU S. A. w ka¿dym czasie dokonanie lustracji
ubezpieczonego mienia,
2) przestrzegaæ przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej,
3) zapobiegaæ powstawaniu lub zwiêkszaniu siê szkody,
4) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni, powiadomiæ
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UNIQA TU S. A. o powsta³ej szkodzie,
5) u³atwiæ UNIQA TU S.A. czynnoœci likwidacyjne oraz udzieliæ
¿¹danych wyjaœnieñ,
6) sporz¹dziæ na w³asny koszt, na podstawie posiadanych
materia³ów dowodowych, wykaz strat,
7) udzieliæ wszelkiej pomocy w dochodzeniu roszczeñ przeciwko
sprawcy szkody.
4. Zawiadomiæ Policjê i uzyskaæ potwierdzenie zg³oszenia o:
1) wypadku z ofiarami w ludziach,
2) kradzie¿y lub rabunku maszyny, sprzêtu,
3) ka¿dej szkodzie, w której okolicznoœci nasuwaj¹ przypuszczenie,
¿e pope³niono przestêpstwo.
5. Do czasu oglêdzin szkody przez UNIQA TU S.A., Ubezpieczaj¹cy nie
mo¿e bez zgody UNIQA TU S.A. zmieniæ stanu na miejscu
powstania szkody, chyba ¿e zmiana jest niezbêdna dla zapobiegniêcia powiêkszaniu siê szkody. UNIQA TU S.A. nie mo¿e powo³aæ
siê na to postanowienie, je¿eli nie dokona³o oglêdzin w ci¹gu 7 dni
od daty zg³oszenia szkody.
§ 16
1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie dope³ni³ obowi¹zków okreœlonych w § 15,
a mia³o to wp³yw na powstanie szkody lub jej rozmiar, UNIQA TU
S.A. mo¿e odmówiæ odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyæ.
2. Je¿eli szkoda powsta³a na skutek ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego, UNIQA TU S.A. mo¿e zmniejszyæ odszkodowanie lub odmówiæ jego wyp³aty.
Postanowienia koñcowe
§ 17
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ wprowadzone do
umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od
okreœlonych w ogólnych warunkach.
2. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego.
3. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
4. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia
mo¿na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej
albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
§ 18
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 141/2003 z dnia 16 paŸdziernika 2003 r.
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 stycznia 2004 r.
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Za³¹cznik do OWU Agro Casco (zatwierdzonych Uchwa³¹ Zarz¹du
UNIQA TU S.A. Nr 33/2003)
Tabela minimalnych rocznych odpisów amortyzacyjnych (w procentach) do ustalenia stopnia zu¿ycia eksploatacyjnego sprzêtu rolnego
Rodzaj przedmiotów

Roczne zu¿ycie w %

brony

9

ci¹gniki

10

glebogryzarki

10

grabie ci¹gnikowe

7

kombajny zbo¿owe,
kombajny ziemniaczane, kopaczki
kultywatory

10
7

kosiarki

10

maszyny do produkcji buraków
(np. siewniki, pielniki, og³awiacze
i kopacze

10

maszyny do produkcji roœlin
przemys³owych (np. wyrywaczki,
¿niwiarki do konopi, prasa do
szyszek chmielu)

9

m³ocarnie, maszyny do suszenia
p³odów rolnych

7

opryskiwacze, p³ugi, p³ugofrezarki,
sortowniki prasy, wi¹za³ki zbo¿owe,
¿niwiarki, przenoœniki, przyczepy,
rozrzutniki do obornika, wapna,
rozsiewacze nawozów, sadzarki do
ziemniaków, sieczkarnie

10

siewniki, wialnie

9

wozy konno-ci¹gnikowe,
wirówki do mleka

12
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