Warszawa, czerwiec 2019 r.

Szanowni Państwo,
szczegółowe zmiany obowiązujące od 3 czerwca br. w Ubezpieczeniu Sprzętu Rolniczego dla poszczególnych
wariantów ubezpieczenia, znajdują się poniżej (oznaczone kolorem zielonym):
Wariant
Element ubezpieczenia

Prestiż

Limit odpowiedzialności za szkody
w przewożonych płodach rolnych

Premium

Basic

TAK (limit do 5 000 zł)

NIE
TAK (limit do 5 000 zł)

Odpowiedzialność za kradzież
przedmiotu ubezpieczenia

Z każdego miejsca

Z miejsca ubezpieczenia
Z każdego miejsca

Udziały własne w kradzieży części
przedmiotu ubezpieczenia

Brak zastosowania

15% wysokości szkody
Brak zastosowania

Szkody w ogumieniu bez
uszkodzenia innych części

Szkody w szybach

TAK
(do 10% SU limit 5 000 zł)

NIE
TAK (do 10% SU limit 5 000 zł)

Niezależnie od przyczyny powstania

NIE
W wyniku czynnika
działającego na szybę z
zewnątrz
Niezależnie od przyczyny
powstania

Franszyza integralna w kradzieży
części przedmiotu ubezpieczenia

BRAK

1 000 zł
500 zł

2 000 zł
500 zł

Franszyza integralna w szkodach
spowodowanych inną przyczyną

BRAK

BRAK

1 000 zł
500 zł

Udziały własne w kradzieży przy nie
spełnieniu wymogów
zabezpieczenia przedmiotu

BRAK

BRAK
(dla okresu ubezp. > 6 mcy)

TAK
BRAK
(dla okresu ubezp. > 6 mcy)

Stała suma ubezpieczenia

Odpowiedzialność za awarie

TAK (przez 12 mcy)

TAK
(do 100 000 zł lub bez limitu)

TAK
(limit do 50 000 zł)

TAK (przez 3 mc.)
TAK (przez 12 mcy)
BRAK
TAK (limit do 20 000 zł)

Warto zwrócić też uwagę na:
1) obniżenie stawek za wariant ubezpieczenia OCK (Odpowiedzialność Cywilna Komunikacyjna) w ciągnikach
rolniczych w wieku pow. 15 lat dla nowych ubezpieczeń,
2) obniżenie stawek za AC w ciągnikach rolniczych dla nowych ubezpieczeń,
3) możliwość zawarcia samodzielnego ubezpieczenia OC lub OC+NNW w wariantach ubezpieczenia Basic,
Premium i Prestiż. Jeżeli żaden przedmiot nie będzie posiadał ubezpieczenia AC lub ogień i inne zdarzenia
losowe, nastąpi automatyczne przełączenie wariantu na OCK.
Zapraszamy do oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych
w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska SA (dalej zwanego „Bankiem”), działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (61-129) przy ul. S. Małachowskiego 10 (dalej zwanego „Concordią”) oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczeń Concordii dla
podmiotów prowadzących działalność rolniczą dostępne są na www.bnpparibas.pl i www.concordiaubezpieczenia.pl oraz w oddziałach Banku. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

