
ROLNICTWO

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

Concordia staje się 
Generali AGRO.
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GRAD BAZA L BONUS L PLUS L OGIEŃ

grad

przymrozki wiosenne

deszcz nawalny

huragan

ogień

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.

 � zboża – 15 377 zł/ha

 � rzepak – 10 200 zł/ha

 � kukurydza – 8 137 zł/ha 

 � buraki cukrowe – 10 098 zł/ha 

 � ziemniaki – 43 500 zł/ha

 � rośliny strączkowe – 12 639 zł/ha

 � warzywa gruntowe – 210 159 zł/ha

 � truskawki – 42 245 zł/ha

 � owoce krzewów owocowych – 107 200 zł/ha 

jeżeli wybrano klauzulę szczególną

Ubezpieczenie upraw rolnych

Dostępne pakiety

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

Wysokość dopłaty z budżetu państwa

do 65%

Brak udziałów własnych

w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw rolnych

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela

 � odpowiedzialność od 8% w niektórych 
przypadkach

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

Ubezpieczane uprawy

zboża, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, 
rośliny strączkowe, rzepak, warzywa, owoce 
oraz inne rośliny

Ubezpieczenie upraw od ognia

niezależnie od przyczyny powstania pożaru



ODPOWIEDZIALNOŚĆ OD SYMPTOMY SZKÓD WAŻNE INFORMACJE

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 lub do 100% sumy 
ubezpieczenia (w przypadku ryzyka gradu 
i przymrozków wiosennych, po wykupieniu 
klauzuli szczególnej)

 � 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

Przykładowa szkoda – gradobicie

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



Pytania i odpowiedzi

Materiał stanowi wewnętrzny dokument Concordii Polska 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.

concordiaubezpieczenia.pl

Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

tel. 61 858 48 00
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Udział własny

Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział 
własny? 

NIE – w ubezpieczeniu tradycyjnych roślin rolniczych.

TAK – ubezpieczeniu upraw warzyw i owoców.

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.

Nagromadzenie wody

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

Jeśli powstały wskutek nagromadzenia się wody 
w wyniku deszczu nawalnego. Dodatkowe warunki:

 � wykupienie klauzuli  szczególnej nr 1.1 lub 1.3,
 � doszło do wystąpienia erozji wodnej,
 � 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, ziemniaków 
i buraków cukrowych,

 � 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.

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


