
Ubezpieczenie ogrodnicze 
Dokument zawierający informację o produkcie 
 ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:   
Gartenbau-Versicherung VVaG

Nazwa produktu: Ubezpieczenie ogrodnicze – HORTISECUR G

Niniejszy dokument informacyjny wskazuje Państwu oferowany zakres ochrony Państwa zakładu ogrodniczego. Ma on charakter 
przykładowy i z tego powodu nie jest kompletny. Pełne informacje znajdą Państwo w dokumentach umowy (oferta/wniosek, polisa 
ubezpieczeniowa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia HORTISECUR G Polska (OWU HG 2022 PL), klauzule do ogólnych warunków 
ubezpieczenia). Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami, aby byli Państwo w pełni poinformowani.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie podlegające pod dział II - ubezpieczenia osobowe i majątkowe, gr.8 a) – d), f); 9; 16 d) – f), zgodnie z załącznikiem 
do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Polisa ubezpieczeniowa HORTISECUR G przeznaczona jest dla zakładów ogrodniczych prowadzących produkcję w szklarniach, 
tunelach foliowych, zajmujących się sprzedażą końcową, centrów ogrodniczych, kwiaciarni. Polisa pokrywa straty finansowe 
powstałe w wyniku zdarzeń szkodowych, a tym samym zapewnia płynność finansową firmy. Polisa składa się z niezależnych 
modułów, dzięki czemu może być dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorstwa.

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie szczegółowo 
określone w dokumencie potwierdzającym zawarcie umo-
wy ubezpieczenia, które może obejmować

następujące przedmioty ubezpieczenia: 
 instalacje szklarniowe (szklarnie, tunele foliowe)
 uprawy w szklarniach i tunelach oraz uprawy wtórne
 maszyny, instalacje i urządzenia
 towary i zapasy, pozostałe wyposażenie
 budynki

Ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzeżeniem wyłączeń 
określonych w umowie ubezpieczenia, może obejmować 
następujące ryzyka: 

  grad, huragan i zagrożenia naturalne
 ogień
 zalanie wodą wodociągową
 kradzież z włamaniem, wandalizm i rozbój
  ubezpieczenie techniczne wyposażenia zakładów 

ogrodniczych
  ubezpieczenie techniczne dotyczące szkód w upra-

wach

Ubezpieczone koszty 
Ubezpieczonym przedmiotom odpowiada opisana w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość ubezpiecze-
niowa, która musi zostać określona przez sumę ubezpie-
czenia (co jest udokumentowane w polisie ubezpiecze-
niowej). Jeśli suma ubezpieczenia jest niższa od wartości 
ubezpieczeniowej, może mieć to niekorzystny wpływ na 
obliczenie wysokości odszkodowania.

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte w szczególności:

 szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej
 szkody na osobie
  działania wojenne, energia jądrowa, strajki i zamiesz-

ki wewnętrzne
  choroby roślin, działanie szkodników i mikroorgani-

zmów – chyba że szkody takie stanowią nieunikniony 
skutek ubezpieczonego zdarzenia 

  szkody, które powstały przed rozpoczęciem ochrony 
ubezpieczeniowej 

   Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej? 

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte w szczególności:

 umyślne działanie ubezpieczającego
 zużycie, zestarzenie, koszty konserwacji
  niewielkie szkody w urządzeniach produkcyjnych
  dla tworzyw sztucznych i szkód technicznych: potrą-

cenie wartości rzeczywistej
 udział własny

 
 Przepisy bezpieczeństwa 

W odniesieniu do niektórych ubezpieczonych ryzyk obowiązują 
przepisy bezpieczeństwa. Opisane w nich zasady muszą być 
przestrzegane przed wystąpieniem zdarzenia szkodowego.

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
  Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie ubezpieczeniowej dla wskaza-

nych w niej miejsc ryzyka.



Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna po zawarciu umowy i otrzymaniu polisy ubezpieczeniowej. Jest możliwość ustalenia innych terminów
płatności. W zależności od umowy termin płatności może zostać określony na okres półroczny, kwartalny lub roczny.
Płatność jest dokonywana przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie ubezpieczeniowej pod warunkiem terminowego
opłacenia pierwszej lub jednorazowej składki. Jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres co najmniej 1 roku,
jest ona automatycznie przedłużana na kolejny rok (rok przedłużenia), chyba że ubezpieczający lub ubezpieczyciel dokona
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczającego?
Obowiązki przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej
Ubezpieczający lub ubezpieczony musi odpowiedzieć zgodnie z prawdą i wyczerpująco na wszystkie pytania za-
warte w formularzu wniosku, jak również podać wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i zakresu
odpowiedzialności.
Ubezpieczający ma obowiązek przedstawienia ogólnych warunków ubezpieczenia osobie zainteresowanej przed
przystąpieniem tej osoby do umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia ma zostać zawarta na cudzy rachunek.
Składki ubezpieczeniowe muszą być opłacane przez ubezpieczającego w całości i terminowo.

Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
Jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia znacznej zmianie ulegną okoliczności wpływające na ocenę ryzyka, należy
poinformować o tym ubezpieczyciela, aby ten miał możliwość odpowiednio dostosować umowę ubezpieczenia.
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Uprawy powinny być prowadzone zgodnie z dobrą praktyką zawodową,
a w zakładzie powinny być regularnie przeprowadzane prace konserwacyjne i powinien być on regularnie kontrolowany.

W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, ubezpieczający i ubezpieczony muszą przekazać ubez-
pieczycielowi pełne i zgodne z prawdą informacje. Mają oni też obowiązek podjąć działania, aby ograniczyć skutki
oddziaływania szkody. Szkody muszą zostać zgłoszone w ciągu 24 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu szkody.
Przedmiot ubezpieczenia powinien być ratowany z użyciem wszelkich dostępnych środków, a szkodzie należy zapobiegać
lub ją zmniejszać.
W przypadku pożaru, jeżeli zachodzi podejrzenie spowodowania przez człowieka szkód lub utraty mienia, należy dodatko-
wo niezwłocznie zgłosić zdarzenie do właściwego komisariatu policji.
Z zastrzeżeniem uzasadnionych działań mających na celu ochronę mienia lub zapobieżenie zwiększeniu szkody oraz
poza przypadkami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  HORTISECUR G Polska (OWU HG 2022 PL),
ubezpieczający lub ubezpieczony do czasu wyrażenia zgody przez ubezpieczyciela nie może dokonywać żadnych zmian
w przedmiotach dotkniętych szkodą, w szczególności zmian ich umiejscowienia, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić
ustalenie szkody.

Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od 
umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na koniec uzgodnionego okresu obowiązywania umowy oraz
na koniec każdego roku przedłużenia umowy. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej nie później niż 3
miesiące przed końcem danego roku ubezpieczeniowego.
Jeżeli okres umowy ubezpieczenia jest krótszy niż 1 rok, wtedy każda indywidualna umowa ubezpieczenia kończy się z
upływem okresu ubezpieczenia na który została zawarta.
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