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Niebezpieczne burze nad Polską - warto mieć ubezpieczenie
gospodarstwa rolnego i upraw
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Data: 11 sierpnia 2017

Złe warunki pogodowe oznaczają szkody dla rolników. Ucierpieć mogą m.in.
uprawy czy budynki gospodarcze, a ich naprawa kosztuje. Jednak, mając
ubezpieczenie gospodarstwa rolnego czy upraw, można liczyć na
odszkodowanie.
W ostatnich dniach miały miejsce gwałtowne burze nad Polską. Nawałnice przeszły m.in. nad
województwami śląskim, wielkopolskim i łódzkim. Było kilkaset interwencji i około 180 tysięcy osób
bez prądu. Wśród poszkodowanych są też rolnicy.
Państwowa Straż Pożarna i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na początku sierpnia podały bilans
burz, które wcześniej przeszły przede wszystkim nad zachodnią Polską. Wówczas miało miejsce
ponad 600 interwencji strażaków. Rolnicy dyskutują nad przeprowadzeniem żniw oraz martwią się
stanem swoich gospodarstw.
Według najnowszych danych najwięcej interwencji było w województwach: łodzkim (1143
interwencji), mazowieckim (794), wielkopolskim (493) i lubuskim (205).
Panujące warunki pogodowe spowodowały, że sytuacja producenta rolnego stała się
wyjątkowo trudna.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – co, gdy go nie ma?
Zerwane dachy, powalone drzewa spadające na budynki gospodarcze, zniszczone garaże, w których
rolnicy przechowują maszyny – możliwe skutki silnych wiatrów i burz dla rolników oznaczają straty
i konieczność nieraz bardzo drogich napraw. Mając ubezpieczenie gospodarstwa rolnego mogą
starać się o odszkodowanie. Ale co jeśli nie dopełnili obowiązku nabycia stosownej polisy?
Należy pamiętać, że ubezpieczenie budynków gospodarskich jest obowiązkowe. Obejmuje
wybrane zdarzenia losowe: ogień, huragan, grad, uderzenie pioruna. W tym zakresie chronione są
mury, fundamenty i dach. Natomiast jeśli rolnik chce być szerzej zabezpieczony powinien wykupić
ubezpieczenie dodatkowe. To da mu odszkodowanie w przypadku szkód spowodowanych m.in.
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przez upadek drzewa, masztu, słupa czy szkody wodociągowe. Wszystkie te ryzyka zagrażają
gospodarstwu w czasie burz i silnych wiatrów.

Częste i silne burze mogą wpłynąć na finanse rolnika
(źródło: Agrofoto; użytkownik: prorok).

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia może zostać nałożona kara w wysokości równowartości 1/4
minimalnego wynagrodzenia za pracę (w ubiegłych latach było to ok. 450zł). Do tego dochodzi
jeszcze koszt naprawy zniszczeń – rolnik będzie musiał poradzić sobie sam.

Po ulewach straty w uprawach
Zachodniopomorska Izba Rolnicza informuje o bardzo złym stanie pól w regionie. Po deszczach
pola są zalane i zebranie plonów stało się niemożliwe. Gdy wreszcie się uda – plon nie będzie
taki, jakiego oczekiwano. Rolnikom zagraża utrata płynności finansowej. W wystosowanym przez ZIR
Stanowisku w sprawie ekstremalnych warunków możemy przeczytać:
Za brak obowiązkowego ubezpieczenia może zostać nałożona kara
w wysokości równowartości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę

– Panujące warunki pogodowe spowodowały, że sytuacja producenta rolnego stała się wyjątkowo
trudna. W obecnej sytuacji wielu rolnikom zagraża utrata płynności finansowej. Niska cena
skupu płodów rolnych spowodowana złą jakością plonu (bardzo duży porost i zanieczyszczenia)
daje złe prognozy na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku finansowego (…). Z analizy
przeprowadzonej przez ZIR jasno bowiem wynika, że osiągnięte dochody, nie pokryją w tym roku
kosztów produkcji.
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Burze nad Polską budzą niezadowolenie rolników
Rolnicy skarżą się na forach na warunki pogodowe, które uniemożliwiają im zbiory:
– U nas znowu leje. Coś udało się umłocić przez te dwa dni, a tu znowu ulewa, suszy trzeba
w Wielkopolsce, bo pogoda to tragedia – pisze na forum Agrofoto użytkownik kuba55.
– Nie starczyło dziś miarki wiec gdzieś 40-45 l/m2, na pewno teraz kilka dni wjazdu na pole nie
będzie – pisze użytkownik pabloooo.
– 20 mm. rano z burzy – poplon z górki spłynął, w gminie jeden dach z domu zdjęty – relacjonuje
Szymi40, kolejny użytkownik forum.
Czy w takiej sytuacji poszkodowani rolnicy mogą zwrócić się do towarzystw ubezpieczeniowych?
Odszkodowanie pokryłoby ich straty i pozwoliło na dalszą pracę

Stare zabudowania gospodarskie mogą nie wytrzymać silnych wiatrów. Ubezpieczenie gospodarstwa
rolnego zapewni odszkodowanie, dzięki któremu będzie można dokonać remontu.

Odszkodowanie za złe warunki pogodowe
Na rynku ubezpieczeń można znaleźć wiele ofert, które zabezpieczą rolnika na wypadek ulewnych
burz, zarówno jeśli chodzi o straty w uprawach jak i uszkodzone budynki. Ale przy zawieraniu umów
trzeba bardzo dokładnie określić na jakiej ochronie nam zależy.
Poszkodowani mogą wystąpić do swojej firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem o wypłatę
odszkodowania. Jednak nie jest to równoznaczne z jej przyznaniem. OWU opisują jak należy
rozumieć poszczególne ryzyka – może okazać się, że poniesione straty nie kwalifikują się do
przyznania pieniędzy.
– Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w uprawach rolnych powstałe w skutek huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, suszy, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i ognia – mówi pan Michał
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Krzeszowski, specjalista ds. ubezpieczeń firmy TU Ubezpieczenia.

Skąd pomoc?
Poszkodowani mogą wystąpić do swojej firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem o wypłatę
odszkodowania

Należy uważnie zapoznać się z ofertami, bo część ubezpieczeń dotyczy tylko niektórych ryzyk. Nawet
jeśli nie znajdujemy dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia, można spróbować poszerzyć istniejący
zakres i dostosować ubezpieczenie do potrzeb. Pomocą mogą tu służyć brokerzy, którzy wprowadzą
odpowiednie klauzule brokerskie, czyli indywidualne zapisy rozszerzające zakres ubezpieczenia.
Ponadto resort rolnictwa chce przeznaczyć 100 mln złotych dla poszkodowanych przez
klęski żywiołowe. Pomoc ma trafić do rolników, którzy odnotowali straty na
poziomie przekraczającym 70%.
Komunikaty meteorologiczne ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami, które mają pojawić się nad
Polską. Bardzo prawdopodobne jest, że kolejni poszkodowani rolnicy będą potrzebowali wsparcia
finansowego. Może nim być odszkodowanie za poniesione straty. Dlatego jest to dobry moment, aby
zastanowić się nad kompleksowym ubezpieczeniem gospodarstw i upraw, jeśli jeszcze się ich nie
wykupiło. Dla tych z rolników, którzy już wcześniej postanowili się zabezpieczyć, jest to idealny
pretekst do sprawdzenia zakresu swojego ubezpieczenia. Wtedy nie trzeba martwić się ryzykiem
utraty pieniędzy. O ubezpieczeniach upraw rolnych pisaliśmy już tutaj, a o zabezpieczaniu budynków
tu.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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