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

DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE VINIČA 
 (platné od 1. januára 2019) 

 

Článok 1 
Poistenie viniča, ktoré dojednáva Österreichische Hagelver-
sicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, poboč-
ka 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 pre poistenie viniča, 
ďalej len „DPP-V“, uvedené inak a ustanoveniami poistnej 
zmluvy, ktorú predstavuje návrh navrhovateľa prijatý 
poisťovateľom podľa článku 4 VPP-K. 
 

Článok 2 
Rozsah poistenia 

1. „Vinič - Ľadovec“:  Poisťovateľ poskytne poistníkom 
poistné plnenie za škody, ktoré vzniknú pôsobením krupo-
bitia/ľadovca na poistených plodoch viniča. Poistenie škôd, 
ktoré vzniknú v dôsledku krupobitia/ľadovca na mladých, 
doteraz nerodiacich viniciach, plodnom dreve, šľachtiteľských 
a množiteľských plochách viniča, podpníkoch a vinicových 
škôlkach, je možné dojednať zvlášť. 
2. „Vinič - Výber“: Poisťovateľ poskytne poistníkom poistné 
plnenie za škody spôsobené na poistených plodoch viniča 
krupobitím/ľadovcom a ďalej tiež za vynaložené pracovné 
„zvýšené náklady“, a to od štádia „mäknutia bobúľ“. 
3. „Vinič - Univerzál“: Poisťovateľ poskytne poistníkom 
poistné plnenie za škody spôsobené na poistených plodoch 
viniča krupobitím/ľadovcom a mrazom. Pri mladých viniciach 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za škody spôsobené 
mrazom na viniči od momentu, kedy vinič druhýkrát po vysa-
dení vo vinici dosiahne BBCH-štádium 01 „začiatok tvorby 
pukov“. Pri škodách spôsobených krupobitím/ľadovcom 
poskytne poisťovateľ od momentu, kedy vinič dosiahne 
BBCH-štádium 85 „mäknutie bobúľ“, poistné plnenie za  vyna-
ložené pracovné „zvýšené náklady“. 
Poistné krytie sa nevzťahuje na plody viniča, ktoré počas 
obdobia krytia rizika mráz podľa článku 4 visia na viniči (napr. 
ľadové víno) alebo na vinič určený pre šľachtiteľské účely. 
Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie za následné škody po 
poistnej udalosti, aj keď tieto škody môžu súvisieť s krupo-
bitím/ľadovcom alebo mrazom. 
Pri viniciach, ktoré poistník získa prostredníctvom kúpy, pre-
nájmu alebo inou formou v priebehu poistného obdobia, 
poskytuje poisťovateľ predbežné krytie na riziko krupo-
bitie/ľadovec v súlade s platnými Všeobecnými poistnými 
podmienkami pre poistenie pre prípad krupobitia. Toto 
predbežné poistné krytie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na 
riziko mráz. Poistné krytie rizika mráz začína najskôr v nasle-
dujúcom poistnom období. 

 
Článok 3 

Návrh na poistenie 
„Vinič - Univerzál: Návrh na uzavretie poistenia je potrebné  
poisťovateľovi doručiť v písomnej forme na tlačive 
poisťovateľa najneskôr do 30. novembra. 

 
Článok 4 

Časový rozsah poistenia 

Poistenie pre prípad škôd spôsobených krupobitím/ľadovcom 
začína 1. januára príslušného poistného obdobia a končí 
zberom plodov. 
Poistenie pre prípad škôd spôsobených mrazom začína za 
predpokladu včasného podania návrhu na poistenie viniča 
najskôr 1. decembra pred príslušným poistným obdobím 
a končí 31. mája príslušného poistného obdobia. 

 
Článok 5 

Doba trvania poistenia 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a obe zmluvné 
strany ho môžu vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom 
poisteného obdobia. Výpoveď sa druhej zmluvnej strane 
podáva formou doporučeného listu. 
Poistné obdobie pre poistenie „Vinič - Univerzál“ trvá od 1. 
januára do 31. decembra. Ďalej platia VPP-K (predovšetkým 
článok 3 VPP-K). 
 

Článok 6 
Poistná čiastka 

„Vinič - Ľadovec“: Poistná čiastka sa určí ako súčin hektáro-
vého výnosu a celej poistenej plochy plodných viníc v hektá-
roch. 
„Vinič - Výber“ a „Vinič - Univerzál“: Poistná čiastka sa určí 
ako súčin celej poistenej plochy v ha a hektárového výnosu 
zvoleného poistníkom, najviac však pre výnos 9000 kg /ha. 
Pre poistenie typu „Vinič - Univerzál“ platia rovnaké poistné 
čiastky pre riziká krupobitia/ľadovca aj mrazu. Zníženie tejto 
poistnej čiastky nie je v priebehu aktuálneho poistného obdo-
bia možné. Zmenu poistnej čiastky a poistenej plochy pre 
nasledujúce poistné obdobie je možné vykonať do 30. novem-
bra aktuálneho poistného obdobia. 
 

Článok 7 
Poistné 

Poistné pre riziko krupobitia/ľadovca a poistné pre riziko mráz 
sa stanovuje oddelene. Bezškodový bonus je odpočítaný vždy 
od predpisu poistného pre daný rok. 
 

Článok 8 
Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti 

1. Poistník je povinný každú poistnú udalosť spôsobenú 
krupobitím/ľadovcom alebo mrazom písomne oznámiť 
poisťovateľovi do 4 dní potom, ako sa o nej dozvedel; škody 
spôsobené mrazom je možné písomne hlásiť najneskôr do 31. 
mája aktuálneho poistného obdobia. Pri porušení tejto 
povinnosti nemusí poisťovateľ poskytnúť poistné plnenie. 
2. Oznámenie škody mrazom musí obsahovať nasledujúce 
údaje: dátum vzniku škody a teplotu, ktorá spôsobila škodu,  
v °C. 
 

Článok 9 
Šetrenie rozsahu škody 

Ak je poistený vinič počas jedného poistného obdobia poško-
dený mrazom aj krupobitím/ľadovcom, stanoví sa najskôr 
výška škody spôsobená mrazom, a až potom celková výška 
škody spôsobená krupobitím/ľadovcom. 
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Článok 10 
Poistné plnenie 

Poistné plnenie za škody spôsobené krupobitím/ľadovcom a 
mrazom závisí od zvoleného hektárového výnosu. Sadzba 
poistného plnenia za vynaložené pracovné „zvýšené náklady“  
v súvislosti so škodami spôsobenými krupobitím/ľadovcom od 
štádia BBCH 85 „mäknutie bobúľ“ predstavuje 10% poistnej 
čiastky poškodeného vinice alebo jej časti.  
Ak bude vinič poistený v produkte „Vinič - Výber“ alebo „Vinič - 
Univerzál“ v rovnakom poistnom období poškodený 
krupobitím/ľadovcom pred aj po štádiu „mäknutia bobúľ“, 
poistné plnenie za vynaložené pracovné „zvýšené náklady“ 
bude poskytnuté iba vtedy, ak poškodenie krupobi-
tím/ľadovcom spôsobí dodatočnú stratu na výnose viac ako 
5% poistnej čiastky poškodenej vinice.   
Ak vzniknú v rovnakom poistnom období škody spôsobené tak 
mrazom, ako aj krupobitím/ľadovcom, bude poistná čiastka 
v prípade neskôr naplneného rizika znížená o skutočne 
vyplatené poistné plnenie za skôr naplnené riziko. 

 
Článok 11 

Spoluúčasť 
„Vinič - Ľadovec“, „Vinič - Výber“ a „Vinič - Univerzál“: Na ško-
dách spôsobených krupobitím/ľadovcom, za ktoré je poisťo-
vateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, sa poistník podieľa 
spoluúčasťou vo výške 8 % z poisteného výnosu predmetnej 
vinice. 
Vinicou sa rozumie súvislá plocha viniča, na ktorej je 
vysadená a obhospodarovaná určitá odroda viniča alebo 
rovnomerná zmes odrôd viniča (zmiešaná vinica). 
Za škody spôsobené mrazom neprevyšujúce 36% poistnej 
čiastky predmetnej vinice sa poistné plnenie neposkytuje. Za 
škody spôsobené mrazom prevyšujúce 36% poistnej čiastky 
predmetnej vinice je poskytované poistné plnenie podľa 
tabuľky pre výpočet poistného plnenia pre „Poistenie viniča“. 
 

Škoda v % 
Poistné  
plnenie  

v % z PČ 
Škoda v % 

Poistné 
plnenie  

v % z PČ 
< 36 0 68 48 
36 2 69 49 
37 4 70 50 
38 6 71 51 
39 8 72 52 
40 10 73 53 
41 12 74 54 
42 14 75 55 
43 16 76 56 
44 18 77 57 
45 20 78 58 
46 22 79 59 
47 24 80 60 
48 26 81 61 
49 28 82 62 
50 30 83 63 
51 31 84 64 
52 32 85 65 
53 33 86 66 
54 34 87 67 
55 35 88 68 
56 36 89 69 
57 37 90 70 
58 38 91 71 
59 39 92 72 
60 40 93 73 
61 41 94 74 

62 42 95 75 
63 43 96 76 
64 44 97 77 
65 45 98 78 
66 46 99 79 
67 47 100 80 

 
 
Poistenie viniča pre veľké škody: plody viniča môžu byť 
poistené so spoluúčasťou závislou na výške škody a za 
znížené poistné.  
 

   


