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Jesienne ubezpieczenie upraw załatwisz na… poczcie!
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Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uruchomiło 19 września
jesienne ubezpieczenie upraw rolnych współfinansowanych z budżetu
państwa. Czeka na Was 2 tysiące placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

Jakie uprawy możesz ubezpieczyć?
W jesiennej ofercie pocztowego ubezpieczyciela znajdują się oferty dotyczące ubezpieczenia uprawy
pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, żyta. Jesienne ubezpieczenie upraw obejmuje także rzepak, rzepik
i wykę ozimą. PTUW informuje, że w niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie
drzew i krzewów owocowych. Pamiętaj, że ubezpieczenia upraw są
obowiązkowe, współfinansowane przez budżet państwa. Najważniejsze: opłata do
ubezpieczenia może sięgać do 65% wartości umowy. Ponieważ karencja wynosi dwa
tygodnie od daty podpisania umowy, nie czekaj zbyt długo na załatwienie tej sprawy.

Jesienne ubezpieczenie upraw – wybierz pakiet
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ma w ofercie kilka pakietów. Macie do wyboru:
Pakiet zima podstawowy – obejmuje ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz
grad.
Rozszerzony Pakiet zima – zawiera pakiet podstawowy oraz uwzględnia dodatkowo deszcz
nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny.
Pakiet zima klimat – zawierają elementy pakietu zima i rozszerza ubezpieczenie na skutki
powodzi i suszy.

Jest też oferta dla hodowców
Jeśli jesteś hodowcą, na poczcie ubezpieczysz również swoje zwierzęta. Wykupując polisę
na jesienne ubezpieczenie upraw możesz zabezpieczyć swoją hodowlę. Ochrona obejmuje bydło,
owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Ochrona zwierząt, również dotowana, obejmuje skutki
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny także uboju
z konieczności. Dodatkowo polisę możesz uzupełnić na wypadek szkód spowodowanych przez pożar
lub porażenie prądem elektrycznym. Niestety dodatkowa polisa nie obejmuje ochrony drobiu.
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Agro ubezpieczenia
W propozycjach Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych znajduje się nie tylko jesienne
ubezpieczenie upraw. W wachlarzu ubezpieczeń rolnicy znajdą również:

OC rolników
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa
rolnego, będące następstwem: śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia.

Ubezpieczenie budynków rolniczych
Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje rekompensata za szkody powstałe
w budynkach na skutek wielu zdarzeń losowych. Szczegóły w placówkach pocztowych i na stronie
https://www.ubezpieczeniapocztowe.pl/agro-ubezpieczenia#budynki-rolnicze

Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolników
W ramach propozycji dla rolników PTUW zapewni Ci ochronę w zakresie ubezpieczenia: OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC (autocasco), assistance, NNW kierowców i pasażerów
i inne.

Ubezpieczenie AGRO CASCO
Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego wariantu, ochronę maszyn rolniczych od
szkód.
Jak widzicie na poczcie załatwicie nie tylko jesienne ubezpieczenie upraw, ale praktycznie
ubezpieczycie wszystko, co związane jest z szeroko pojętą produkcją rolniczą.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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