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Dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt
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Dopłaty z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wyniosą do
65% – to jedno z założeń zmian ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich. Ma to zapewnić – przede
wszystkim – powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich.
– Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do
składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – informuje Centrum
Informacyjne Rządu.
Powszechność ubezpieczeń w rolnictwie ma być umożliwiona producentom rolnym dzięki dopłacie
budżetowej do składki ubezpieczenia. Przygotowywane są także rozwiązania służące
upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie rodzaje ryzyk
występujących w rolnictwie – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego
rodzaju ryzyka do ubezpieczenia.
Dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być
zwiększona odpowiednio do: 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami, dopłata z budżetu państwa do składki
ubezpieczeniowej wyniesie do 65% składki. Dopłata w tej wysokości będzie przysługiwała do
ubezpieczenia upraw rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów
ryzyka – w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczającej 9%
sumy ubezpieczenia. Dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa
będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.
W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych
rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15% – dopłata z budżetu nie będzie
przysługiwać.
W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5% sumy
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ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki,
dopłaty budżetowe do 65% nie będą przysługiwać.
W tej chwili najczęściej zawierane są ubezpieczenia, które chronią przed jednym ryzykiem i na ogół
ubezpieczenia te nie dotyczą suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta
rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyk ma umożliwić również
ubezpieczenie od suszy.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Więcej o ubezpieczeniach rolnych publikujemy w kategorii Ubezpieczenia dla rolników
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