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JESTEŚMY
gdy pogoda nie dopisze
Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj 
się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy w Generali Agro.

Generali z myślą 
o Rolnikach



Ubezpieczenie upraw rolnych

Dostępne pakiety

Maksymalne sumy ubezpieczenia*

Ważna informacja

Składka za ubezpieczenie zależy od: rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, klasy bonitacyjnej 
gleby, stawki taryfowej wyrażonej w proc. sumy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty z budżetu państwa.

* W uzasadnionych przypadkach 
Generali może wydać zgodę na 
ubezpieczenie na wyższe sumy 
ubezpieczenia, nie wyższe jednak 
niż 15 377 zł/ha w zbożach ozimych.

GRAD BONUS Z BAZA Z PLUS Z

grad

ujemne skutki przezimowania

przymrozki wiosenne

deszcz nawalny

huragan

ZBOŻA RZEPAK

9 200 zł/ha 10 200 zł/ha

Likwidacja szkód

 � szkody likwidują eksperci z branży agro
 � szkody mogą być likwidowane na polu  
lub jego części

Stała suma ubezpieczenia

wypłata odszkodowania wg sum określonych 
na polisie – nawet w przypadku spadku cen 
płodów rolnych

Grupa docelowa

 � Rolnicy
 � Przedsiębiorcy rolni

Wysokość dopłaty z budżetu państwa

do 65%

Brak udziałów własnych

w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw rolnych

Odpowiedzialność

 � od 8% ubytku w plonie w niektórych 
przypadkach

 � wypłata odszkodowania do wysokości 
100% sumy ubezpieczenia w określonych 
ryzykach

Ubezpieczane uprawy

 � zboża ozime
 � rzepak ozimy



MIN. WYSOKOŚĆ SZKODY SYMPTOMY SZKÓD WAŻNE INFORMACJE

Ujemne skutki 
przezimowania

 � 10% powierzchni 
pola, które zostało 
zakwalifikowane 
ze względów 
agrotechnicznych do 
zaorania

Brunatnienie, gnicie roślin, 
zerwanie części nadziemnej 
od korzenia, ubytki blaszki 
liściowej i masy korzenia, 
rozsadzenie tkanek rośliny 
wskutek zmian turgoru.

Wyżej wymienione 
symptomy powstają na 
skutek wymarznięcia, 
wymoknięcia, wyprzenia, 
wysmalania lub wysadzania 
roślin ozimych.

Brak odpowiedzialności za szkody w uprawach, 
które przed zakończeniem jesiennej wegetacji 
nie znajdowały się przynajmniej w następujących 
fazach rozwojowych i nie wykazywały 
przynajmniej obsady w sztukach na 1 m²:

 � jęczmień ozimy – faza 3 liści i 150 sztuk
 � żyto ozime – faza 3 liści i 120 sztuk
 � pszenżyto ozime – faza 2 liści i 200 sztuk
 � pszenica ozima – faza 2 liści i 250 sztuk
 � rzepak ozimy – faza 8 liści i 30 sztuk

Szkodą jest zmniejszenie obsady roślin na 1 m2,  
a uszkodzone uprawy kwalifikują się do zaorania, 
gdy po wiosennym wznowieniu wegetacji średnia 
liczba roślin żywych na 1 m2 na danym polu lub 
jego części dotkniętej szkodą wynosi mniej niż:

 � jęczmień ozimy – 100 sztuk roślin
 � pszenica ozima – 120 sztuk roślin
 � pszenżyto ozime – 100 sztuk roślin
 � żyto ozime – 80 sztuk roślin
 � rzepak ozimy – 15 sztuk roślin

Odszkodowanie ustalane jest w sposób 
ryczałtowy w wysokości 15% sumy 
ubezpieczenia – w zależności  
od wariantu, w którym została zawarta 
Umowa ubezpieczenia, tj. w kwocie 
stanowiącej przybliżony koszt założenia 
uprawy alternatywnej.

Grad

 � 10% ubytku w plonie na 
polu lub jego części

 � 8% ubytku w plonie pod 
warunkiem wykupienia 
klauzuli szczególnej

Złamania, zgięcia, pęknięcia, 
wybicia, obtłuczenia, 
rozcięcia, przecięcia 
w roślinach lub ich częściach.

 � wykupując klauzulę szczególną uprawy 
są również ubezpieczone od szkód 
spowodowanych przez ogień

 � w przypadku wystąpienia szkody całkowitej 
w terminach, które nie pozwalają na założenie 
uprawy alternatywnej, odszkodowanie wyniesie 
95% sumy ubezpieczenia

 � w przypadku wystąpienia szkody całkowitej 
w terminie, który pozwala na założenie uprawy 
alternatywnej, odszkodowanie wyniesie  
25% sumy ubezpieczenia

 � w przypadku szkody spowodowanej ogniem 
(niezależnie od przyczyny powstania 
pożaru) odszkodowanie wynosi 85% sumy 
ubezpieczenia zniszczonej powierzchni 

 � w uprawach zbóż, pod warunkiem wystąpienia 
co najmniej trzech symptomów deszczu 
nawalnego lub huraganu, Ubezpieczyciel 
dodatkowo odpowiada za szkody powstałe na 
skutek wylegania korzeniowego powodującego 
zgięcia roślin u podstawy źdźbła, szkoda jest 
ustalana w sposób ryczałtowy:
15% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do 
pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła 
w okresie po wyjściu kłosa z pochwy liściowej 
(faza rozwoju 59 kodu BBCH) do końca fazy 
kwitnienia (faza rozwoju 69 kodu BBCH) 
10% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do 
pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła 
w okresie od początku rozwoju ziarniaków (faza 
rozwoju 71 kodu BBCH) do końca dojrzałości 
późno-mlecznej ziarniaków (faza rozwoju  
77 kodu BBCH)

Przymrozki 
wiosenne

 � 10% ubytku w plonie na 
polu lub jego części

 � 8% ubytku w plonie pod 
warunkiem wykupienia 
klauzuli szczególnej

Uszkodzenia błon 
komórkowych wskutek 
zamarzania soku 
komórkowego w tkankach 
rośliny, doprowadzające do 
zamierania całej rośliny lub jej 
części.

Huragan 
i deszcz 
nawalny

 � 10% ubytku w plonie na 
polu lub jego części

 � 8% ubytku w plonie pod 
warunkiem wykupienia 
klauzuli szczególnej

Spowodowanych:
 � huraganem: wyrwania 
z naturalnego podłoża, 
złamania, naderwania, 
oderwania, pęknięcia lub 
zgięcia, wywiania roślin lub 
ich części

 � deszczem nawalnym:
1) erozja wodna powodująca 

wyrwania roślin lub nasion 
z naturalnego podłoża 
lub ich wypłukanie wraz 
z wierzchnią warstwą gleby

2) zamulenie roślin lub 
nasion z zaskorupieniem 
utrudniające lub 
uniemożliwiające wschody

3) w roślinach lub ich 
częściach: złamania, 
zgięcia, pęknięcia, wybicia, 
naderwania, oderwania

Charakterystyka ryzyk ubezpieczeniowych



Przykładowe szkody

POLE ZNISZCZENIA UBYTEK W PLONIE SU NA 1 HA ODSZKODOWANIE 

Pszenica
ozima 10 ha

5 ha  23%

6 400 zł

7 360 zł

3 ha 14%  2 688 zł

2 ha 12% 1 536 zł

Rzepak
ozimy 13 ha

6 ha 8%

7 600 zł

3 648 zł

4 864 zł16%4 ha

2 736 zł12%3 ha

Razem 22 832 zł

PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY ZAKRES UBEZPIECZENIA

wybicie ziaren wybicie nasion z łuszczyn Grad + klauzula szczególna nr 1

GRADOBICIE

POLE ZNISZCZENIA UBYTEK W PLONIE SU NA 1 HA ODSZKODOWANIE 

Pszenica 
ozima 10 ha 10 ha 4% 6 400 zł 0 zł

Rzepak 
ozimy 10 ha 10 ha 10% 7 600 zł 7 600 zł

Razem 7 600 zł

PRZYMROZKI WIOSENNE

W trakcie pełni kwitnienia rzepaku ozimego, od 3 maja przez 4 kolejne dni, występowały spadki temperatur od -7°C 
do -2°C. Po okresie 2 tygodni zaobserwowano braki wykształcenia łuszczyn, w różnym stopniu w zależności od części 
szacowanego pola. Uszkodzenia wystąpiły przede wszystkim na pędzie głównym. Rzepak ozimy w dużej mierze skom-
pensował plon na pozostałych łuszczynach znajdujących się na pędach bocznych.

POLE ZNISZCZENIA SU NA 1 HA ODSZKODOWANIE – 15% SU

Pszenica ozima 10 ha 10 ha 6 400 zł 9 600 zł

Rzepak ozimy 13 ha 10 ha 7 600 zł 11 400 zł

Razem 21 000 zł

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA

Uprawy wymarzły, plantacje zostały zakwalifikowane ze względów ekonomicznych i agrotechnicznych do zaorania.



3 produkty – pełna ochrona

ZASIEW ROZWÓJ ROŚLIN ZBIÓR – ŻNIWA TRANSPORT 

GENERALI AGRO EKSPERT

uszkodzenie 
agregatu 

uprawowo-
siewnego w trakcie 

zasiewu

uszkodzenie 
opryskiwacza 

w trakcie 
wykonywania 

zabiegów 
agrotechnicznych

pożar prasy podczas 
żniw 

awaria kombajnu  
z powodu 

przedostania się 
kamienia do wnętrza

zniszczenie 
ziemiopłodów 

podczas 
przewożenia

Co może się 
wydarzyć?

agro casco (w tym ochrona przewożonych płodów rolnych)Co wybrać?

GENERALI GOSPODARSTWO ROLNE

zamoknięcie 
materiału siewnego 

składowanego 
w budynku  

– w następstwie 
deszczu lub wiatru

spłonięcie 
magazynowanych 
środków ochrony 
roślin, nawozów

szkody na polu 
sąsiada będące 
następstwem 

błędnie 
przeprowadzonych 

zabiegów 
agrotechnicznych

uszkodzenie silosu 
wskutek huraganu 

lub uderzenia 
pojazdu

spowodowanie 
pożaru, który 

przedostał się na 
pole sąsiada

Co może się 
wydarzyć?

sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, 
ziemiopłody (All Risks) + OC Rolnika

budowle (All Risks) 
+ OC RolnikaCo wybrać?

zniszczenie upraw 
przez grad, huragan 

złe przezimowanie 
upraw

pożar polaCo może się 
wydarzyć?

BONUS Z + klauzula
szczególna (ogień)PLUS ZCo wybrać?

UPRAWY

Moje notatki



Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania 
produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Upraw Rolnych, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali Gospodarstwo 
Rolne oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w  pakiecie Generali Agro Ekspert, przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, 
dostępnych na stronie generaliagro.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna przy ul. Postępu 15B, 
02-676 Warszawa. Materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali T.U. S.A. i  jest skierowany wyłącznie do pracowników, współpracowników i  agentów 
w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom Towarzystwa.

21/13J

generaliagro.pl

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Pytania i odpowiedzi

Udział własny

Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział 
własny? 

NIE – w ubezpieczeniu tradycyjnych roślin rolniczych.

Termin zgłoszenia szkody

Kiedy zgłosić szkodę?

3 dni od momentu powstania szkody.

Kompensacja w plonie

Na czym polega kompensacja w plonie? 

Kompensacja polega na zdolnościach roślin do 
regenerowania się i dążenia do wyrównania strat  
w plonie. Najintensywniej występuje we wczesnych 
fazach wegetacji, a pod koniec wegetacji zjawisko to 
zanika.

Przezimowanie – szkody w rzepaku

Co jest warunkiem uznania odpowiedzialności 
za szkodę spowodowaną ujemnymi skutkami 
przezimowania w rzepaku ozimym?

 � 10% – co najmniej na takiej powierzchni pola musi 
wystąpić szkoda,

 � 15 szt./m² – poniżej tej wartości musi wynosić 
obsada roślin żywych po zimie,

 � 8 liści i 30 szt./m² – tyle liści i taką obsadę powinny 
mieć rośliny przed jesiennym zakończeniem 
wegetacji.

Nagromadzenie wody

Czy odpowiadamy za szkody spowodowane 
nagromadzeniem się wody w wyniku deszczu?

Tak, jeśli powstały wskutek nagromadzenia się wody 
w wyniku deszczu nawalnego. Dodatkowe warunki:

 � wykupienie klauzuli szczególnej,
 � szkoda wystąpiła na powierzchni nie mniejszej niż 
10% (pola do 10 ha) lub nie mniejszej niż 5% (pola co 
najmniej 10 ha),

 � dotyczy zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków lub 
ziemniaków, 

 � wygnicie roślin nastąpiło do dnia 30 września  
w roku zbiorów.

Likwidacja uprawy

Czy można zlikwidować uprawę?  
(zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)

Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie 
oględzin przez naszego rzeczoznawcę. Do tego czasu 
nie możesz zmienić stanu upraw, chyba że w formie 
pisemnej uzgodnisz to z nami.

Przezimowanie – ryczałt

Dlaczego szkoda spowodowana ujemnymi 
skutkami przezimowania ustalana jest w sposób 
ryczałtowy? 

Szkoda obliczona w sposób ryczałtowy pokrywa 
szacunkowe koszty założenia uprawy zastępczej, 
z której zostanie osiągnięty plon. Wartość ryczałtu 
określona zostaje na etapie zawierania Umowy 
ubezpieczenia.

Grad

Jak wygląda obliczanie odszkodowania 
spowodowanego gradem? 

Rzeczoznawca określa ubytek w plonie, wyrażając go  
w procentach. 
Ile otrzymasz odszkodowania?

12% 12%
ubytku w plonie sumy ubezpieczenia 

uszkodzonej części pola


