Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Warszawska 31
40-010 Katowice
tel. 32 255 40 38, 32 250 20 50, 32 314 03 45
e-mail: katowice@tuw.pl, katowice.szkody@tuw.pl

OFERTA UBEZPIECZENIA DLA HODOWCÓW PSZCZÓŁ
NA ROK 2016
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Katowicach ma zaszczyt przedstawić Państwu ofertę
ubezpieczeniową dla Pszczelarzy woj. śląskiego zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
Oferujemy Państwu ubezpieczenie w następującym zakresie:
1.

Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej pszczelarza

2.

Ubezpieczenie pszczół od padnięcia wskutek:

3.

a)

Wymarcia z powodu choroby – zgnilec amerykański lub zniszczenia pni na skutek zarządzenia lekarza weterynarii

b)

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin zastosowanymi do opryskiwania (opylania) upraw polowych, sadów lub lasów

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:
a)

Ubezpieczenie uli pszczelich i pszczół

b)

Ubezpieczenie pracowni pszczelarskich wraz z wyposażeniem

4.

Ubezpieczenie uli pszczelich i ich zawartości od zniszczenia i dewastacji na skutek żerowania dzikich zwierząt lub też
zniszczenia i dewastacji przez osoby trzecie

5.

Ubezpieczenie od kradzieży :
a)

Ubezpieczenie uli i ich zawartości na terenie gospodarstwa / pasieki

b)

Ubezpieczenie uli i ich zawartości wywożonych na pożytki

I. Odpowiedzialność cywilna deliktowa pszczelarza
Suma gwarancyjna

Składka od jednej osoby (pszczelarza ujętego w wykazie do polisy
ubezpieczeniowej, posiadającego jedną pasiekę tj. 60 uli)

Na wszystkie zdarzenia

54 000,00 zł

4,50 zł

Na jedno zdarzenie

18 000,00 zł

Słownie: cztery złote 50/100

Osoby posiadające więcej pasiek płacą składkę wynikającą z wielokrotności ich posiadania
II. Ubezpieczenie pszczół od padnięcia
L.p.

1.

2.

Rodzaj ubezpieczenia

Z tytułu straty na skutek wystąpienia choroby – zgnilec
amerykański lub zniszczenia pni na skutek zarządzenia lekarza
weterynarii
Z tytułu wytrucia pszczół środkami ochrony roślin
zastosowanymi do opryskiwania (opylania) upraw polowych,
sadów lub lasów

Wariant

Suma ubezpieczenia
rodziny pszczelej w
jednym ulu

Składka roczna za
jeden ul

I

200,00 zł

12,00 zł

II

400,00 zł

24,00 zł

I

200,00 zł

1,00 zł

II

400,00 zł

2,00 zł
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III. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
L.p.
1.

Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie uli pszczelich i ich zawartości

Wariant

Suma ubezpieczenia na
jeden ul

Składka roczna
za jeden ul

I

400,00 zł

1,20 zł

II

600,00 zł

2,00 zł

Przykładowa suma
ubezpieczenia

Składka roczna

2.

Ubezpieczenie budynków oraz pracowni pszczelarskich wraz z
wyposażeniem od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia:

-

Budynek pracowni drewniany

1 000,00 zł

4,00 zł

-

Budynek pracowni murowany

1 000,00 zł

3,00 zł

-

Budynek gospodarczy murowany

1 000,00 zł

3,00 zł

-

Wyposażenie pracowni

1 000,00 zł

1,00 zł

Wariant

Maksymalna suma
ubezpieczenia na jeden ul

Składka roczna
za jeden ul

I

400,00 zł

4,00 zł

II

600,00 zł

6,00 zł

I

400,00 zł

II

600,00 zł

3%
sumy
ubezpieczenia

Wariant

Suma ubezpieczenia na
jeden ul

IV. Ubezpieczenie od kradzieży
L.p.
1.
2.

Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku uli pszczelich i ich
zawartości na terenie gospodarstwa
Ubezpieczenie od kradzieży uli i ich zawartości wywożonych na
pożytki.
Przedmiotem ubezpieczenia może być maksymalnie 10 uli.

V. Ubezpieczenie uli od zniszczenia i dewastacji
L.p.
1.
a)
b)

Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie od zniszczenia i dewastacji na skutek żerowania dzikich zwierząt:
Ule pszczele i ich zawartość znajdujące się na terenie
gospodarstwa
Ule pszczele ich zawartość wywożone na pożytki.
Przedmiotem ubezpieczenia może być maksymalnie 10 uli

2.

Ubezpieczenie od zniszczenia i dewastacji przez osoby trzecie:

a)

Ule pszczele i ich zawartość znajdujące się na terenie
gospodarstwa

b)

Składka roczna
za jeden ul

Ule pszczele i ich zawartość wywożone na pożytki.
Przedmiotem ubezpieczenia może być maksymalnie 10 uli

I

200,00 zł

2,00 zł

400,00 zł

4,00 zł

I

200,00 zł

1,00 zł

II

400,00 zł

2,00 zł

I

200,00 zł

II

400,00 zł

3%
sumy
ubezpieczenia

II
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UWAGA!
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem w zakresie ryzyka zniszczenia i dewastacji jest zawarcie co najmniej 1 ryzyk z 2 poniżej
przedstawionych:
1.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych uli pszczelich i pszczół lub pracowni pszczelarskich

2.

Ubezpieczenie od kradzieży uli pszczelich i pszczół

W załączeniu:
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Zagroda
- Klauzule dodatkowe nr 9, 10 i 11

Ponadto proponujemy dodatkowe ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych
i dobrowolnych
Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego

Mienia w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu
posiadania gospodarstwa rolnego

Sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży ( Agrocasco)

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt od zdarzeń losowych z
dopłatami z budżetu Państwa

Upraw rolnych od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdu
mechanicznego

Zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
Drobiu w chowie fermowym od zdarzeń losowych
Inne, dostosowane do indywidualnych potrzeb specjalistycznych
gospodarstw rolnych.

Ubezpieczenia pakietowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

Bezpieczna Zagroda – ubezpieczenie dla gospodarstw rolnych
( w tym również ubezpieczenie gospodarstw prowadzących
agroturystykę)

Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży
AUTOCASCO

Bezpieczna Rodzina – ubezpieczenie dla gospodarstw
domowych (domów, mieszkań, w tym również domków
letniskowych)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów pojazdu mechanicznego

Bezpieczna Firma - ubezpieczenie dla drobnych
przedsiębiorców

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta.

Bezpieczny Agrobiznes

Ubezpieczenie pomocy w podróży – Assistance
Ubezpieczenie AutoSzyby
INNE UBEZPIECZENIA według odrębnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Z poważaniem
Dyrektor Biura Regionalnego
TUW „TUW”w Katowicach
Jolanta Duda
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