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Co jest istotą Pakietu Super Rolnik? 

Co spowoduje, że ubezpieczenie będzie  

zawarte w ramach Pakietu „Super Rolnik”? 
 

(trochę powtórki) 

 

 

 



 

 

Oczywiście – zawarcie ubezpieczeń rolnych 

spełniające tzw. „minimalne kryterium”  

 

(i dla przypomnienia) 

 

 

 



1. Zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych oraz 

2. Dwa dowolne ubezpieczenie mienia w ramach OWU Bezpieczna Zagroda: 

 mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego od pożaru i innych zdarzeń 

losowych, 

 zwierzęta gospodarskie stanowiące mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego od kradzieży z włamaniem, 

 rozszerzenie zakresu dla budynków rolniczych zgodnie z Klauzulą nr 1, 

 ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe od pożaru i innych zdarzeń losowych, 

 szyby i przedmioty szklane i/lub baterie, kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne od 

stłuczenia, 

 odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, 

 następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

 



 

 

Zatem, jakie profity daje rolnikowi spełnienie 

„minimalnego kryterium”, czyli ubezpieczenie 

w ramach Pakietu Super Rolnik?  

 

(a może nic nie daje?) 

 

 

 



 5% zniżki – jeżeli spełnione jest minimalne kryterium Pakietu Super Rolnik 

 

 10% zniżki – jeżeli, oprócz spełnionego minimalnego kryterium Pakietu Super Rolnik, 

zawarto jeszcze co najmniej: 

• dwa dodatkowe ubezpieczenia w ramach mini Bezpiecznej Zagrody 

lub  

• jedno dodatkowe ubezpieczenie w ramach mini Bezpiecznej Zagrody oraz  

ubezpieczenie minimum jednego rodzaju sprzętu rolniczego w ramach mini 

Agrocasco 

    lub 

• ubezpieczenie minimum dwóch rodzajów sprzętu rolniczego w ramach mini 

Agrocasco 

 

 

 



 15% zniżki – jeżeli, oprócz spełnionego minimalnego kryterium Pakietu Super 

Rolnik, zawarto jeszcze co najmniej: 

• cztery dodatkowe ubezpieczenia w ramach mini Bezpiecznej Zagrody 

    lub  

• trzy dodatkowe ubezpieczenia w ramach mini Bezpiecznej Zagrody oraz   ubezpieczenie 

minimum jednego rodzaju sprzętu rolniczego  w ramach mini Agrocasco 

     lub 

• dwa dodatkowe ubezpieczenia w ramach mini Bezpiecznej Zagrody oraz  ubezpieczenie minimum 

dwóch rodzajów sprzętu rolniczego  w ramach mini Agrocasco 



 

 

Czy coś jeszcze, oprócz zniżek za komple-

ksowe ubezpieczenie, rolnik może zyskać 

dzięki Pakietowi Super Rolnik?  
 

(?????) 

 

 

 







1) obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych; 

2) obowiązkowe ubezpieczenia OC rolnika; 

3) dobrowolne ubezpieczenia Bezpieczna Zagroda; 

4) dobrowolne ubezpieczenia Agrocasco; 

5) obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, 

ASS); 

6) ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu państwa 

(obowiązek ubezpieczenia tylko po stronie rolnika); 

7) dobrowolne ubezpieczenia zwierząt gospodarskich z dopłatami  

                                      do składki z budżetu państwa 

 



 

 kompleksowe ubezpieczenie mienia rolnika, 

 składka członkowska płatna przez rolnika tylko raz, w wysokości 10 PLN (w 

pakiecie Super Rolnik), w ciągu całego roku, bez względu na liczbę zawieranych 

umów ubezpieczenia komunikacyjnych oraz  „dopłatowych” upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich (kupon zniżkowy „zwalnia” z opłaty składki członkowskiej w 

tychże umowach), 

 proste zawieranie ubezpieczeń rolnych – jeden „arkusz rolny” w kalkulatorze AS, 

co umożliwia  

 wystawienie tylko jednego dokumentu ubezpieczenia - wniosko-polisy (jeden 

podpis rolnika) 

 

 



 

 elastyczna ochrona ubezpieczeniowa – możliwość dopasowania oferty    do 

indywidualnych potrzeb rolnika (w kalkulatorze rolnym zwiększony zakres mini BZ i 

„nowe” Agrocasco), w tym także standardowa możliwość ubezpieczenia mienia 

(bez konieczności uzyskania zgody) związanego   z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego od kradzieży z włamaniem 

 atrakcyjne zniżki za kompleksowe ubezpieczenie, w znaczący sposób 

zmniejszające kwotę składki do zapłaty przez rolnika (taryfowe zniżki w 

poszczególnych ubezpieczeniach zostały bowiem zachowane), 

 atrakcyjne prowizje oraz program motywacyjny (więcej o tym w dalszej części 

szkolenia) 

 

 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
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