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UDZIAŁ WŁASNY OZNACZA MNIEJSZE ODSZKODOWANIE
Zapisy o udziale własnym mogą pozornie wydawać się
korzystne, bo zmniejszają wielkość składki. Niestety
w przypadku szkody, czyli w sytuacji, kiedy odszkodowanie
jest bardzo potrzebne ubezpieczyciel wypłaci pieniądze
pomniejszone o udział własny. Na takiej operacji rolnik może
stracić – w zależności od areału i wielkości szkody – nawet
kilkanaście tysięcy złotych. Lepiej mieć to na uwadze
podpisując umowę ubezpieczenia i lepiej wybierać oferty,
gdzie udziałów własnych nie ma.
- U nas standardem w odniesieniu do tradycyjnych roślin
rolniczych jest odpowiedzialność nawet od 8% ubytku
w plonie oraz brak udziału własnego w szkodach
częściowych, spowodowanych np. gradem lub
przymrozkami wiosennymi. W przypadku szkód całkowitych
o d szko d owa n ie może w y n ieś ć n a wet 95% s u my
ubezpieczenia, a w przypadku szkód spowodowanych
ujemnymi skutkami przezimowania - szkoda obliczona jest
ryczałtowo i odpowiada kosztom założenia uprawy
alternatywnej. Wysokość ryczałtowego sposobu wypłaty
odszkodowania za szkody spowodowane zimą określona jest
zawsze na etapie zawierania umowy – wskazuje Andrzej
Janc.

WARTO SZUKAĆ OFERT Z LIKWIDACJĄ SZKÓD
NA POLU LUB JEGO CZĘŚCI
Ma to duże znaczenie w przypadku kiedy na dużym polu
szkody wystąpiły tylko w jego części. Nie da się przecież
przewidzieć wcześniej jak bardzo pole będzie zniszczone i czy
siłom natury ulegnie całość plonów. Dobrze jest więc mieć
polisę, która dopuszcza likwidację szkód na polu lub jego
części. Taki zapis może zwiększyć kwotę odszkodowania.
Warto wiedzieć jakie są czynniki wpływające na wielkość
składki za ubezpieczenie. Tradycyjnie wpływ na wysokość
składki ma rodzaj i gatunek uprawy, położenie geograficzne
pól uprawnych, lokalizacja (województwo, powiat, gmina),
a także stawka taryfowa wyrażona w procentach sumy
ubezpieczenia oraz suma ubezpieczenia.
- Oferta ubezpieczenia kwotowana jest u nas każdorazowo,
po uwzględnieniu oczekiwań rolnika co do zakresu
ubezpieczenia. W przypadku szkody, suma ubezpieczenia
określona w polisie jest podstawą do wyliczenia
odszkodowania. Podczas likwidacji szkody przez
wykwalifikowanych specjalistów z branży agro określany
jest procentowy ubytek w plonie - "nie określamy ubytku w
plonie zza biurka". Takie podejście jest doceniane przez
rolników, którzy nam zaufali – podsumowuje Michael
Lösche.
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