MATERIAŁ MARKETINGOWY

Kiedy przyda Ci się assistance?
Zapewnij sobie szybką i fachową pomoc specjalistów.
 ssistance katastroficzny – wsparcie w przypadku nieszczęść, takich
A
jak pożar lub powódź. Gdy nie możesz wrócić do domu, zapewnimy Ci
bezpieczne schronienie oraz zabezpieczymy ocalałe mienie.
 ssistance domowy – fachowa pomoc interwencyjna w codziennych
A
sytuacjach, takich jak zepsuta pralka czy zbita szyba.
W razie potrzeby zorganizujemy i pokryjemy koszty usług fachowców,
m.in. szklarza, hydraulika albo technika urządzeń grzewczych.
Assistance medyczny – pomoc lekarska w nagłych sytuacjach.
Jeśli będziesz potrzebować pilnej pomocy medycznej, umówimy wizytę lekarza
w Twoim domu lub w placówce medycznej oraz pokryjemy jej koszty.

Co Ci daje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika?
Ubezpieczenie to chroni wyłącznie od szkód związanych z posiadaniem
gospodarstwa rolnego.
Za inne wypadki, np. spowodowane przez dzieci, zwierzęta domowe czy
podczas jazdy na rowerze, musisz płacić z własnej kieszeni.

Przed czym chroni dodatkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?
Ubezpieczenie dobrowolne obejmuje wypadki i zniszczenia spowodowane
przez wszystkich domowników oraz Twoje zwierzęta w rozmaitych codziennych
sytuacjach na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady. A do tego
kosztuje naprawdę niewiele.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub przyjdź do agenta!
Potrzebujesz pomocy
lub chcesz zgłosić
szkodę?

Ubezpieczenie Rolnicze

Grunt to wygoda

Infolinia: 801 801 181
opłata według taryfy operatora

M/U-HR/1019

www.hdiubezpieczenia.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu
cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu
ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia dostępnych na www.hdiubezpieczenia.pl oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.

Czy ubezpieczenie obowiązkowe jest wystarczające?
Po to, by ochrona była naprawdę praktyczna, warto połączyć
ubezpieczenie obowiązkowe z dobrowolnym. Teraz, dla Twojej wygody,
można to zrobić w ramach jednej polisy.

Dopasuj zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb
KOMPLEKSOWA OCHRONA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH
I TWOJEGO DOMU
Obowiązek

Zdarzenia losowe, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych, UFG i PBUK
deszcz nawalny
eksplozja
grad
huragan (24,5 m/s)
lawina
obsunięcie się ziemi
ogień
opady śniegu
piorun
podtopienie
powódź
tąpnięcie
upadek statku powietrznego

Rozszerzenie
Standard*

Rozszerzenie zakresu obowiązkowego
o dodatkowe ryzyka dobrowolne
dewastacja
dym i sadza
koszty poszukiwania przyczyny szkody
napór śniegu
przepięcie
silny wiatr (17,5 m/s)
stłuczenie
trzęsienie ziemi
uderzenie pojazdu
upadek drzew lub masztów
zalanie

Rozszerzenie
Komfort**

Rozszerzenie zakresu obowiązkowego o dodatkowe
ryzyka dobrowolne, takie same jak w zakresie
Standard, oraz dodatkowa ochrona, która obejmuje
graffiti
koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń
przeciwwłamaniowych
pękanie mrozowe
stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych,
ogniw fotowoltaicznych
wiatr (brak minimalnej prędkości)
inne ryzyka, które nie są wyłączone
w OWU (all risks)

* Dom, budynki gospodarcze
** Dom z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia
dobrowolnego?
Twój dom oraz budynki gospodarcze to coś więcej niż tylko mury,
fundamenty i dach. To również instalacje i urządzenia techniczne,
np. piec, kominek, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory solarne oraz
stałe elementy, tj. wewnętrzne i zewnętrzne tynki, powłoki malarskie,
podłogi, schody, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni oraz sprzęt AGD
wbudowany w stałą zabudowę. Zobacz, co jeszcze możesz ubezpieczyć.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ DODATKOWO?
RUCHOMOŚCI DOMOWE
(WYPOSAŻENIE TWOJEGO DOMU)

telewizor, sprzęt sportowy, meble, ubrania i wiele innych
przedmiotów

URZĄDZENIA
(WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH)

przyrządy ułatwiające pracę w gospodarstwie, np. systemy pojenia,
karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, wialnie, sortowniki,
dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze
czy elektroniczne urządzenia sterujące

BUDOWLE

budowle rolnicze, np. wagi najazdowe, stacje transformatorowe,
ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki
(wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe

SILOSY

budowle służące do przechowywania produktów sypkich:
zbóż, ziaren, paszy

PRODUKTY ROLNE (ZIEMIOPŁODY), MATERIAŁY
I ZAPASY

plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach,
budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony
roślin

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna oraz drób rzeźny
(poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk)

MASZYNY ROLNICZE AGROCASCO

sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu
i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru w zakresie
Standard lub Komfort

