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Pan Wojciech z województwa mazowieckiego chciałby przekazać
gospodarstwo rolne i maszyny rolnicze synowi. Rolnik ma wykupione polisy
w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Czy w tej sytuacji musi złożyć
wypowiedzenie ubezpieczenia rolnego?
Gospodarstwo nie musi być przekazywane bliskim. Od 25 września do 24 października będzie
można składać wnioski o przyznanie kolejnej pomocy finansowej w ramach PROW – dla osób, które
przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. W związku z tym u niektórych z nas mogą pojawić
się wątpliwości dotyczące ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.
Jeśli właściciel gospodarstwa zapomni wypowiedzieć umowę, zostanie ona automatycznie
przedłużona na następny okres

Wypowiedzenie ubezpieczenia rolnego
Ubezpieczenie OC i budynków gospodarskich jest obowiązkowe, co za tym idzie nowy nabywca – od
momentu, gdy staje się właścicielem – ma obowiązek zawrzeć umowy na takie polisy. Jednak pan
Wojciech pyta, czy musi składać wypowiedzenie ubezpieczenia rolnego, skoro niedawno je zawarł
i zapłacił już składkę.
– W opisywanym przypadku sytuacja jest podobna jak przy OC komunikacyjnym – wyjaśnia pan
Michał Krzeszowski, specjalista ds. ubezpieczeń firmy TU Ubezpieczenia. – Po przekazaniu
gospodarstwa synowi wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem obowiązkowym
rolników przejdą na nowego właściciela. Ale oczywiście, dotyczy to jedynie obowiązkowych
ubezpieczeń OC i budynków gospodarczych. Produkty dobrowolne ulegną rozwiązaniu
z chwilą zbycia gospodarstwa. Tak będzie w przypadku maszyn rolniczych.
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Wypowiedzenie ubezpieczenia rolnego przez dotychczasowego właściciela nie jest konieczne.

Tak jak mówi specjalista – według zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. w opisanej sytuacji
obowiązek ubezpieczeniowy przechodzi na syna pana Wojciecha. Równocześnie prawa
i obowiązki wynikające z dotychczasowej umowy ubezpieczenia także przechodzą na nowego
właściciela. Dopiero on, jeśli będzie chciał, może wypowiedzieć umowę. Może też umowę
aneksować, podając swoje dane jako nowego właściciela. Dotychczasowy posiadacz nie musi nic
w tej kwestii robić. Natomiast nabywca musi pamiętać, że wypowiedzenie ubezpieczenia rolnego jest
równoczesne z koniecznością zawarcia nowego.

Zasady wypowiedzenia ubezpieczenia budynków
Ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolnych zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeśli chcemy
wypowiedzieć umowę takiej polisy powinniśmy to zrobić najpóźniej dzień przed końcem okresu
ubezpieczenia. Jeśli umowa kończy się 1 września, to wypowiedzenie musi być złożone (pisemnie)
do 31 sierpnia. Wypowiedzenia dokonuje się w wybranej jednostce firmy, z którą zawarliśmy umowę.
Jeśli właściciel gospodarstwa zapomni wypowiedzieć umowę, zostanie ona automatycznie
przedłużona na następny okres. Jeśli w międzyczasie rolnik zawsze nową umowę z inną firmą –
zapłaci dwie składki.

Wypowiedzenie Agro casco
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Agro casco jako ubezpieczenie dobrowolne wygasa w momencie przekazania gospodarstwa.

Maszyny rolnicze można dobrowolnie ubezpieczyć w ramach ofert agro casco. W tej sytuacji,
w momencie przekazania gospodarstwa, dotychczasowa umowa ubezpieczenia ulega
rozwiązaniu. Osobie, która zbywa gospodarstwo należy się zwrot niewykorzystanej składki,
a nabywca może zawrzeć nowe ubezpieczenie. Sprzedający musi pamiętać, aby złożyć wniosek
i podanie numeru konta, na które ma być przelany zwrot. Wzory takich wniosków są dostępne
w internecie.
Z przekazaniem gospodarstwa może się także wiązać wiele korzyści. Przeczytaj o nich
w tekście Pieniądze za przekazanie gospodarstwa rolnego – rusza nabór wniosków!
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