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Österreichische Hagelversicherung -  
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 
DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PRE PRÍPAD KRUPOBITIA A ĎALŠÍCH ŽIVELNÝCH RIZ ĺK 

„MAK UNIVERZÁL“ 
(platné od 1. januára 2012) 

 
Úvodné ustanovenia 

Poistenie maku, ktoré dojednáva Österreichische Hagel-
versicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, (ďalej len 
„poisťovateľ“), sa riadi „Všeobecnými poistnými podmienkami 
pre poistenie pre prípad krupobitia“, ďalej len „VPP-K“, pokiaľ 
nie je v týchto „Doplnkových poistných podmienkach“, ďalej 
len „DPP-M“, uvedené inak a ustanoveniami poistnej zmluvy, 
ktorú predstavuje návrh navrhovateľa prijatý poisťovateľom 
podľa článku 4 VPP-K. 
 

Článok 1 
Rozsah poistenia 

Poisťovateľ poskytne svojim poistníkom poistné plnenie za 
škody na maku spôsobené krupobitím/ľadovcom, mrazom, 
zaplavením/naplavením zeminy, vetrom, škodcami a suchom. 
1. Krupobitie/Ľadovec: Platia „VPP-K“, ak nie je v týchto 
DPP-M ďalej dojednané inak. 
2. Mráz: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na 
mladých rastlinách, (nie za stratu na výnose), ktoré vzniknú 
v dôsledku poklesu atmosférických teplôt pod 0 °C. 
3. Zaplavenie/naplavenie zeminy: Poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie za škody, ktoré vzniknú na klíčiacich alebo 
mladých rastlinách v dôsledku utuženia alebo narušenia 
pôdneho povrchu spôsobenom mimoriadnymi dažďovými 
zrážkami (rozumejú sa zrážky s intenzitou vyššou ako 25l/m2 
v priebehu ¼ hodiny) alebo vyliatím vodného toku. 
4. Poškodenie vetrom: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
za škody, ktoré vzniknú na mladých rastlinách v dôsledku 
pôsobenia vetra. Mladé rastliny musia byť vetrom vytrhnuté 
z pôdy, oddelené od koreňov alebo tak silno zakryté ornicou, 
že ich ďalší rast nie je zaručený. 
5. Škodcovia: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za 
škody, ktoré vzniknú na mladých rastlinách v dôsledku 
požerkov škodcov. Spásanie zverou sa za takúto škodu 
nepovažuje. 
6. Sucho: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na 
osive maku, ktoré vznikli nevzídením. Za nevzídenie sa 
považuje, ak semeno uschne alebo nevyklíči v dôsledku 
nedostatočnej vlhkosti v pôde. Za škody spôsobené 
nesprávnou agrotechnikou, ako napr. nesprávne zvolenou 
hĺbkou sejby, nesprávnou voľbou osiva a nedostatočným 
alebo nesprávnym obrábaním pôdy, neposkytuje poisťovateľ 
žiadne poistné plnenie. Poistné plnenie sa neposkytuje ani 
v prípade nevhodného výberu pôdneho typu pre danú plodinu 
či typu osiva, ani za škody spôsobené chorobami. 
 

Článok 2 
Návrh na poistenie 

Návrh na uzavretie poistenia musí byť doručený 
poisťovateľovi v písomnej forme najneskôr pred výsevom 
plodiny pre príslušné poistné obdobie. 

 
Článok 3 

Poistná čiastka 
Poistná čiastka pre riziko krupobitia/ľadovca sa rovná súčinu 
poisteného hektárového výnosu a počtu hektárov. Poistná 
čiastka pre riziká: mráz, zaplavenie/naplavenie zeminy, 
poškodenie vetrom, škodcovia a sucho sa rovná súčinu 

stanoveného poistného plnenia za nový osev na jeden hektár 
a počtu hektárov.  
 

Článok 4  
Poistné plnenie 

1. Na všetkých škodách, za ktoré je poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie, sa poistník podieľa spoluúčasťou 
vo výške 8 % poistnej čiastky poškodeného pozemku alebo 
jeho časti. Pri skorých škodách spôsobených 
krupobitím/ľadovcom, ktoré majú za následok nový osev, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za náklady vynaložené 
na nový osev. 
2. Pri škodách na mladých rastlinách spôsobených mrazom, 
zaplavením/naplavením zeminy, vetrom, škodcami a suchom 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za náklady vynaložené 
na nový osev. Poistné plnenie je poskytnuté vtedy, keď je 
nový osev vykonaný riadne, a to najneskôr do 15. mája 
príslušného poistného obdobia. Z poistného plnenia za tieto 
náklady nie je odpočítaná spoluúčasť. 
3. Sadzby poistného plnenia za nový osev stanovuje 
poisťovateľ pre každé poistné obdobie a zverejňuje ich 
v tabuľke „Poistné Plnenie – Mak Univerzál“. 
4. Pri škodách na mladých rastlinách spôsobených mrazom, 
zaplavením/naplavením zeminy, vetrom alebo škodcami 
a suchom pri vzchádzaní neposkytne poisťovateľ plnenie za to 
isté poistné obdobie, pokiaľ sa jedná o poškodenie toho istého 
pozemku alebo časti pozemku jedným z vyššie 
vymenovaných rizík a kde poistníkovi bolo už pri prvom 
poškodení poskytnuté plnenie za škodu. 
5. Dobu a spôsob stanovenia rozsahu škody určuje 
poisťovateľ. 
 

Článok 5 
Povinnosti poistníka v prípade vzniku škody 

V prípade vzniku škody je poistník povinný túto skutočnosť  
oznámiť ihneď, najneskôr do 4 dní písomne poisťovateľovi. 
Prípadnú prípravu pôdy pre nový osev smie poistník vykonať 
najskôr po prehliadke vykonanej poisťovateľom alebo po jeho 
písomnom súhlase. 
 

Článok 6 
Poistné 

Sadzby poistného pre jeden hektár porastu maku stanovuje 
poisťovateľ pre každé ročné poistné obdobie. 
 
 


