
Ubezpieczenie  
NNW 

to prosty sposób na to,  
aby zyskać pomoc finansową  
w razie wypadku

Ubezpieczenie  
ziemiopłodów

to, co zbierzesz z pola,  
będziemy chronić cały czas,  
zarówno podczas transportu, 
jak i w czasie przechowywania  
w budynkach

Ubezpieczenie  
ochrony prawnej 

to pomoc prawna w sytuacji,  
gdy np. dziki zniszczą Twoje 
uprawy i będziesz zmuszony 
dochodzić swoich praw

Concordia staje się Generali AGRO. 

JESTEŚMY
aby chronić nie tylko uprawy
Tylko u nas, ubezpieczając uprawy, możesz zadbać również o swoje życie, 
zdrowie oraz prowadzoną działalność.



* na podstawie „Badanie nastrojów, potrzeb i oczekiwań rolników w Polsce” – badanie ilościowe CATI przeprowadzone na zlecenie Concordii Polska T.U. S.A. na próbie 506 rolników (wiek 
25-65 lat, wielkość gospodarstwa min. 5 ha) w okresie 18.12.2020 - 13.01.2021.
Ubezpieczenie ziemiopłodów obejmuje zdarzenia z wariantu rozszerzonego oraz kradzież z włamaniem i rabunek (Ogólne Warunki Ubezpieczenia Gospodarstw Rolnych „Concordia Agro”, 
Rozdział III Dobrowolne ubezpieczenie mienia).
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 Ochrony Prawnej Agro oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przy ubezpieczeniu upraw oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Gospodarstw Rolnych 
„Concordia Agro”, przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie concordiaubezpieczenia.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie 
Concordii Polska T.U. S.A. przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu jest częścią Grupy Generali.
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Ubezpieczenie ochrony prawnej

10 000 zł na pokrycie kosztów ochrony prawnej

Kiedy ubezpieczenie się przyda?
 � gdy dziki zniszczą Twoje uprawy
 � gdy zostaniesz oszukany przy zakupie materiału siewnego lub środków ochrony roślin

95 zł
składka

Ubezpieczenie NNW

Zakres ubezpieczenia
Suma 

ubezpieczenia

Śmierć w następstwie wypadku 20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
w  następstwie wypadku

10 000 zł
100 zł za 1%

Pobyt w szpitalu po wypadku  
pow. 30 dni

10 000 zł

Zapadnięcie w śpiączkę po wypadku 10 000 zł

Składka 49 zł 
ochrona na całym świecieugryzienie przez zwierzęta 

w zakresie ubezpieczenia 

nie tylko w trakcie pracy, ale 
również podczas zwykłych 
czynności

Dla 43% rolników zdrowie jest najważniejsze*

jednorazowe, wysokie 
świadczenie, jeśli Twój pobyt 
w szpitalu trwał pow. 30 dni

Ubezpieczenie ziemiopłodów

Suma ubezpieczenia 50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł

Składka 119 zł 199 zł 299 zł

Zakres – zdarzenia losowe, m.in.

ogień huragan powódź przepięcie kradzież  
z włamaniem   

i rabunek

zalanie uderzenie 
pioruna


