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NNW dla rolników, czyli pieniądze za przezorność
Autor: Elżbieta Sulima
Data: 9 czerwca 2017

Rolnicy częściej niż inne grupy zawodowe są poszkodowani w wypadkach.
Skutki urazów często odczuwalne są przez całe życie. Niejednokrotnie kończą
się trwałym kalectwem, a nawet śmiercią. Dlatego warto skorzystać
z rozwiązania, jakim jest NNW dla rolników.

Statystyka mobilizuje do ubezpieczania się
Zawód rolnika jest wysoce wypadkowy, jak pokazuje statystyka. Do głównych przyczyn urazów
zaliczamy przede wszystkim nieostrożność, nieumiejętność przewidywania reakcji zwierząt,
niewłaściwa obsługa maszyn i urządzeń a także rutyna i pośpiech. Dane KRUS wskazują, że
najczęstsze wypadki w rolnictwie to: upadek osób, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez
zwierzęta pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń. Zdarzają się
też wypadki śmiertelne, co ilustruje poniższa tabela wypadków śmiertelnych w latach 2012 – 2016
(źródło: KRUS).
Rok
Liczba wypadków śmiertelnych

2012 2013 2014 2015 2016
92
77
77
63
83

Kiedy i jak funkcjonuje NNW dla rolników
Ubezpieczenie na życie i NNW dla rolników trochę się klientom mylą. Celem głównym ubezpieczenia
na życie jest danie bezpieczeństwa finansowego osobom bliskim t. j. uposażonym, poprzez wypłatę
pieniędzy po śmierci ubezpieczonego.
Jeżeli chcemy mieć wypłacone pieniądze za złamaną nogę, a mamy ubezpieczenia na życie to
powinniśmy dokupić tzw. umowę dodatkową, poszerzającą listę zdarzeń losowych. Może to być np.
ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwego wypadku, ciężkich zachorowań i będzie to wówczas
NNW. Jest też ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W takiej
sytuacji następuje podwójna wypłata świadczenia uposażonemu.

Podstawowe zasady NNW
1. Samodzielnie wybiera się sumę ubezpieczenia.
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2. Można podpisać kilka umów ubezpieczeniowych NNW w kilku różnych Towarzystwach
Ubezpieczeniowych i z każdego będzie wypłata
3. Miesięczna składka ubezpieczenia jest relatywnie niska

Praktyka podpowiada: ubezpieczać się warto!
Przykład funkcjonującego już programu grupowego ubezpieczenia NNW jest potwierdzeniem
potrzeby dodatkowego ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków, przez samych rolników.
Program ten jest skierowany tylko dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Dotyczy każdego
dziecka poniżej 16 roku życia, pod warunkiem, ze rodzice są ubezpieczeni w pełnym zakresie
w KRUS. To ubezpieczenie grupowe NNW dla rolników finansuje Fundusz Składkowy KRUS-u.
Zawsze wysoka kwota sumy ubezpieczeniowej zwiększa popularność NNW.
Arkadiusz Przybyszewski, członek Zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego

Do tej pory złożone roszczenia do KRUS można liczyć w tysiącach osób. Dotyczą one m.in.
uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu. Jest to jedno z najlepszych ubezpieczeń, bo suma
ubezpieczenia jest bardzo wysoka – do 68 000 zł. Rodzice zastanawiają nawet się nad rezygnacją
z ubezpieczenia szkolnego. Ubezpieczenie to obowiązuje do 13.10.2017 roku, a co potem? Do
końca nie wiadomo, choć trwają rozmowy odnośnie kontynuowania współpracy. – Arkadiusz
Przybyszewski, członek Zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego
Umów NNW można posiadać kilka i w razie wypadku otrzymujemy tyle świadczeń ile było umów.
Jeżeli po wypadku przysługuje świadczenia z KRUS czy z OC świadczenie z NNW również
otrzymamy.

Ubezpieczenie w formie tzw. grupy otwartej
Przykładem Ubezpieczenia NNW dla rolników może być ubezpieczenie w formie tzw. grupy otwarte,
gdzie za niewielką składkę można otrzymać znaczącą kwotę ubezpieczenia.
– Ubezpieczenie w formie tzw. grupy otwartej jest alternatywą dla indywidualnych ubezpieczeń na
życie. Formy indywidualne, gdzie ryzyko jest kalkulowane pod konkretnego Klienta zwykle wiążą się
ze znacznie wyższymi składkami ubezpieczeniowymi. Ponieważ w ubezpieczeniu grupowym ryzyko
rozkłada się na większą grupę osób, bardzo często zarówno składki jaki i warunki ubezpieczenia są
znacznie korzystniejsze – Monika Małecka Dyrektor ds. Ubezpieczeń na Życie i Zdrowotnych Broker
Ubezpieczeniowy.

Za niewielką składkę można dostać sporą sumę
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Osoby prowadzące własne gospodarstwo rolne, prowadzące własną działalność gospodarczą,
pracujące dorywczo, bardzo często chcąc się ubezpieczyć mają taką możliwość, ale wyłącznie
w formie indywidualnej. Za niewielką składkę miesięczną można ubezpieczyć zarówno swoje zdrowie
i życie, jak również zdrowie i życie bliskich.
– Nasz Klient podczas prac polowych utracił w wyniku nieszczęśliwego wypadku palec wskazujący.
Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w wysokości 12 tys. zł. Dodatkowo, z wypadkiem związany był
5 dniowy pobyt w szpitalu, rolnik uzyskał kolejne świadczenie w wysokości 750 zł. Ubezpieczyciel
pokrył w takiej sytuacji również koszty leczenia, maksymalnie do kwoty 3 000 zł, jak również koszty
rehabilitacji do 2 000 zł. Powyższe świadczenia były możliwe do uzyskania dzięki zawartej polisie
NNW ze składką miesięczną w wysokości 15 zł – podsumowuje dyrektor Monika Małecka.
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