
JESTEŚMY
gdy ruszasz w pole

GOSPODARSTWO ROLNE

Concordia dołączyła do Grupy Generali.

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Zadbaj o ich odpowiednią ochronę. 



Okres ubezpieczenia

Zależny od wariantu ubezpieczenia

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Concordia Agro Ekspert to pakiet ubezpieczeń:

Zakres terytorialny

Polska

OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia w pakiecie 
Concordia Agro Ekspert

Grupa docelowa

 � Rolnicy
 � Przedsiębiorcy rolni

Agro Casco OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
obowiązkowe 

Maszyn od ognia i innych zdarzeń losowych OC z tytułu wykonywania usług 
międzysąsiedzkich

NNW kierowcy i pasażerów Porada Prawna 

maszyny rolnicze samobieżne, ciągnięte lub 
zawieszane

maszyny stacjonarne, urządzenia, 
wyposażenie budynków (np. inwentarskich, 
magazynowych i gospodarczych)

Najważniejsze atuty ubezpieczenia Concordia Agro Ekspert

 � Najszerszy zakres na rynku

 � Atrakcyjna cena

 � Likwidacja szkód w oparciu o ekspertów z branży agro

 � All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco

 � Pokrycie kosztów wynajęcia maszyny zastępczej (Prestiż)

 � Odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach

 � Wysokość składki niezależna od wieku posiadacza maszyny 
rolniczej

 � Możliwość ubezpieczenia wielu maszyn na jednej polisie

 � Dostępne umowy wieloletnie

 � Bezgotówkowa likwidacja szkód

 � Likwidacja szkód w serwisie w każdym wariancie



UWAGA: Pamiętaj, aby zaproponować Klientowi zniesienie udziałów własnych.

Ważne elementy ubezpieczenia Prestiż Premium Basic

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk) TAK
uwaga: obowiązują wyłączenia odpowiedzialności określone w OWU

Okres ubezpieczenia 
(wykorzystanie 
maszyny tylko w 
gospodarstwie rolnym)

miesięczne 12 3, 6, 12 3, 6, 12

wieloletnie (do 3 lat) TAK TAK TAK

Pokrycie dodatkowych kosztów transportu  
i parkowania maszyny po szkodzie - limit 20 000 zł 15 000 zł 5 000 zł

Ochrona od awarii spowodowanej przedostaniem 
się ciała obcego

TAK
(do 100 000 zł  
lub bez limitu)

TAK
limit 50 000 zł

TAK
limit 20 000 zł

Odpowiedzialność za szkody w oponach bez 
uszkodzenia innych części

TAK
do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 zł NIE

Pokrycie kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

TAK
do 10% sumy 

ubezpieczenia, nie więcej 
niż 5 000 zł

NIE

Szkody w przewożonym ładunku (płody rolne) TAK
limit 5 000 zł

Odpowiedzialność za kradzież maszyny rolniczej niezależnie od miejsca garażowania lub przechowywania

Udziały własne w szkodach spowodowanych 
kradzieżą NIE

NIE
dla ubezpieczeń z okresem

ubezpieczenia powyżej 6 miesięcy

Franszyza integralna 
w szkodach 
spowodowanych

kradzieżą części 
przedmiotu 
ubezpieczenia

brak

500 zł 500 zł

inną przyczyną brak 500 zł

Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie 
częściowej TAK

Stała suma ubezpieczenia TAK - przez 12 miesięcy

Zasada proporcji w wyniku niedoubezpieczenia brak zastosowania, kiedy niedoubezpieczenie jest nie większe o 20% wartości 
rynkowej przedmiotu ubezpieczenia

Likwidacja szkód - wariant serwisowy TAK

Likwidacja szkód - wariant kosztorysowy TAK - jeżeli Klient będzie chciał naprawić maszynę we własnym zakresie

Brak stosowania amortyzacji części dla maszyn 
nie starszych niż

15 lat 10 lat 3 lata

niezależnie od wieku maszyny amortyzacja zawsze dotyczy: ogumienia, akumulatora, sprzęgła, 
amortyzatorów, elementów układu wydechowego lub pozostałych elementów roboczych 

podlegających naturalnemu zużyciu w wyniku wykonywanej pracy

Dodatkowo płatne rozszerzenia:

Szkody w szybach TAK
niezależnie od przyczyny powstania szkody

Zakres ubezpieczenia Agro Casco



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 w pakiecie Concordia Agro Ekspert z dnia 3 czerwca 2019 r., 
przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.concordiaubezpieczenia.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub 
w siedzibie Concordia 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.  
Materiał tylko do użytku wewnętrznego.
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www.concordiaubezpieczenia.pl

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

tel. 61 858 48 00

Wariant Prestiż w ubezpieczeniu Agro Casco to realna korzyść finansowa dla Klienta. 

Zaproponuj wariant Prestiż

12-letni kombajn Pana Henryka został uszkodzony w wyniku zderzenia z drzewem.  
Wartość części użytych do naprawy wyniosła 27 506 zł.

Jakie odszkodowanie otrzyma Pan Henryk?

27 506 zł

WARIANT PRESTIŻ

Brak stosowania amortyzacji części 
dla maszyn do 15 lat

WARIANT PREMIUM

Zastosowanie 8% amortyzacji części 
– 11 i 12 rok eksploatacji

23 281 zł

WARIANT BASIC

Zastosowanie 8% amortyzacji części 
– od 4 do 12 roku eksploatacji

12 987 zł

Dodatkowe ubezpieczenia 

Prestiż 15 000 zł 50 000 zł
Klient może skorzystać  

z 7 informacji prawnych w ciągu
okresu ubezpieczenia  

(z zakresu prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego,

administracyjnego, pracy i 
ubezpieczeń społecznych)

Premium 15 000 zł 50 000 zł

Basic 15 000 zł 25 000 zł

OCK 15 000 zł 50 000 zł

Porada Prawna OC z tytułu wykonywania usług 
międzysąsiedzkich

NNW kierowcy i pasażerów


