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Ubezpieczenia rolne z dopłatą - dostępne w TUZ
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Rolnicy, którzy nie ubezpieczyli jeszcze swoich upraw mogą skorzystać
z oferty przygotowanej przez TUZ Ubezpieczenia. Jesienne ubezpieczenia
rolne z dopłatą z budżetu państwa chronią przed 3 podstawowymi ryzykami,
do których można także dokupić dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenia rolne z dopłatą czyli jesienne pakiety od TUZ
Ubezpieczenia
Informację o tym, że TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż jesiennego pakietu ubezpieczeń podał
KRIR na swojej stronie internetowej.
Powyższa firma oferuje rolnikom jesienny pakiet ubezpieczenia, który chroni przed trzema
podstawowymi ryzykami, a mianowicie:
ujemne skutki przezimowania
przymrozki wiosenne
grad
Ponadto, możliwe są dobrowolne ubezpieczenia rolne z dopłatą od skutków:
deszczu nawalnego
pioruna, lawiny
osunięcia ziemi i huraganu
Rolnicy mogą również ubezpieczyć się od ognia, jednak powyższy pakiet znajduje się poza
zakresem budżetowych dopłat.

Czas na ubezpieczenie tylko do 15 listopada
Pozostało mało czasu na dokonanie ubezpieczenia upraw z dopłatą w edycji jesiennej. Również
dopłat do ubezpieczeń może nie wystarczyć dla wszystkich.
Przypomina o tym Aneta Lewandowska, prezes Agencji Ubezpieczeń Rolnych AUROL:
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,,Niektóre uprawy jeszcze stoją na polu, na przykład kukurydza, więc sezon jeszcze
trwa. Trzeba już jednak myśleć o nowym okresie wegetacji upraw. Uważam, że nie ma
się co oglądać, tym bardziej że pula dopłat z budżetu państwa do ubezpieczeń w TUZ
Ubezpieczenia jest ograniczona. Zresztą analogicznie jest u innych ubezpieczycieli. Kwoty
dopłat zagwarantowane w bieżącym roku są niewystarczające dla wszystkich
chętnych.”

Dotacja do ubezpieczenia upraw i zwierząt
Firma TUZ Ubezpieczenia przypomina również rolnikom, że dotacja do ubezpieczeń obejmuje także
zwierzęta gospodarskie. Ubezpieczenia rolne z dopłatą to jedno, producenci rolni mogą skorzystać
także z pakietu „Bezpieczny Rolnik”.
W jego skład wchodzą:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika
obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego
w skład gospodarstwa rolnego
AgroCasco
NNW
Przedstawione powyżej oferty pozwalają dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych
potrzeb rolnika.
Jesienny sezon na ubezpieczenie upraw właśnie wystartował – sprawdź!
Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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