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Poistenie viniča
Premenlivé počasie vie v každom ročnom období spôsobiť škody aj vo vinohra-
doch. Pre vinohradníkov a vinárov sú pripravené špeciálne produkty.

Poistiť je možné okrem hrozna viniča aj mladú výsadbu, plodné drevo, podpníky 
alebo šľachtený vinič.

Poistné plnenie Vám vyplatíme v rámci produktu:

•   Vám vinič poškodí ľadovec/krupobitie

Od štádia „mäknutia bobúľ“ poskytujeme dodatočné 
poistné plnenie za zvýšené pracovné náklady.

•   Vám vinič alebo škôlky poškodí ľadovec/krupobitie 
a mráz

Od štádia „mäknutia bobúľ“ poskytujeme dodatočné 
poistné plnenie za zvýšené pracovné náklady.

Vinič Basis:
ak

Vinič Univerzál:
ak

1.1

Slovenské poľnohospodárstvo, aj špeciálna rastlinná 
výroba je za posledné roky podrobená neľahkej skúške. 
K extrémnym poveternostným javom, vyskytujúcim sa  
v čoraz kratších intervaloch a väčšej intenzite, sa v roku  
2020 pridala aj zložitá celospoločenská situácia  
v súvislosti s Covid-19.

Už skoro tradičný nástup skorých jarných mrazov, neskôr ničivé dôsledky ľa- 
dovcov sú príčiny, ktoré potrápili našich vinohradníkov a ovocinárov. Nemusíme 
zdôrazňovať, že v mnohých prípadoch by bolo bez adekvátnej pomoci vo forme 
dobre nastaveného poistenia problematické, až priam nemožné spomínanú 
situáciu ustáť. 

Naša poisťovňa pripravila aj pre rok 2021 pre svojich klientov novinky v produk-
toch. Pri poistení viniča hroznorodého sme od nasledujúcej sezóny pristúpili 
k zlúčeniu produktov Vinič Výber a Vinič Ľadovec z dôvodu zjednodušenia ponuky 
poistenia vinohradov. Nový produkt Vinič Basis obsahuje aj poistné krytie za 
zvýšené pracovné náklady v prípade poškodenia ľadovcom v období dozrievania, 
konkrétne od fázy mäknutia bobúľ (štádium BBCH 85). V produktoch týkajúcich 
sa poistenia ovocných výsadieb došlo k zmene termínu pri poistení voči mrazu. 
O poistenie voči riziku mráz pri jablkách, hruškách a jahodách, ako aj o zmeny 
poistných parametrov, je potrebné písomne požiadať najneskôr do 15. februára 
prebiehajúceho poistného obdobia (pôvodne do 15. marca).

Teší nás aj stále vyššie využitie nášho klientského portálu tak zo strany samot-
ných klientov, ako aj  sprostredkovateľov poistenia. Samozrejme neustále rozši-
rujeme naše služby pre pohodlnú a nebyrokratickú spoluprácu.

Momentálne už máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
• Oznámenie o škode – online
• Inovačná satelitná služba – Agra Sat
• Prehľad všetkých dôležitých dokumentov k poistným zmluvám
• Meteorologický servis s podrobnými analýzami a prognózami

Ďakujeme všetkým klientom za prejavenú dôveru, partnerom za spoluprácu 
a prajeme Vám v sezóne 2021 veľa zdravia, úspechov, pre poľnohospodárov sa-
mozrejme úspešný pestovateľský rok.

       
      
      Ing. Dalibor Ban
      riaditeľ organizačnej zložky

LOGIN 
do 
portálu AP:
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Vinič Univerzál

Poistené riziká
ľadovec/krupobitie a mráz

L‘adovec/krupobitie:

Poistná čiastka
•   poistník si ju môže zvoliť podľa 

predpokladaných výnosov

•   vinič poisťujeme po najvyšší výnos 
9.000 kg/ha

•   od štádia „mäknutia bobúľ“ poskytu- 
jeme dodatočné plnenie až do výšky 
10 % v absolútnom vyjadrení ku sta-
novenej škode za zvýšené pracovné 
náklady vynaložené na selekciu, napr. 
za pretrhávanie a za zvýšené náklady 
na zber

Spoluúčasť
•   predstavuje 8 % z poistnej čiastky 

poškodenej výmery

Mráz:

Poistná čiastka
•   poistník si ju môže zvoliť podľa 

predpokladaných výnosov
•   výška je rovnaká ako pre riziko ľado-

vec/krupobitie)

Poistné plnenie - škoda ľadovcom/krupobitím
Za škody spôsobené ľadovcom/krupobitím je vyplácané poistné plnenie po od-
počítaní 8% spoluúčasti podľa nasledovnej tabuľky:

Škoda v %  do 8 %  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 %

Poistné plnenie 0 % 2 % 14 % 22 % 32 % 42 % 52 % 62 % 72 % 82 % 92 %

Poistné plnenie za zvýšené pracovné náklady:
Za zvýšené pracovné náklady v dôsledku neskorších škôd spôsobených ľadov-
com/krupobitím od štádia „mäknutia bobúľ“ je poistné plnenie navýšené o 10 % 
v absolútnom vyjadrení ku stanovenej škode.

Poistné plnenie - škoda mrazom
Poistné plnenie je vyplácané pri viniči za straty na výnose spôsobené mrazom.

Za škody spôsobené mrazom na viniči je vyplácané poistné plnenie podľa nasle-
dujúcej tabuľky:

Škoda v %  do 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Poistné plnenie 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Škoda v %  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Poistné plnenie 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Škoda v %  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Poistné plnenie 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Škoda v %  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Poistné plnenie 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Škoda v %  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Poistné plnenie 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Škoda v %  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Poistné plnenie 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Vinič Univerzál Vinič Univerzál

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr do 
30. novembra.
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Vinič Basis
Poistené riziko
ľadovec/krupobitie

Poistná čiastka
•   poistník si ju môže zvoliť podľa 

predpokladaných výnosov

•   vinič poisťujeme po najvyšší výnos 
9.000 kg/ha

•   od štádia „mäknutia bobúľ“ poskytu- 
jeme dodatočné plnenie až do výšky 
10 % v absolútnom vyjadrení ku sta-
novenej škode za zvýšené pracovné 
náklady vynaložené na selekciu, napr. 
za pretrhávanie a za zvýšené náklady 
na zber

Spoluúčasť
•   predstavuje 8 % z poistnej čiastky 

poškodenej výmery

Poistné plnenie - škoda ľadovcom/krupobitím
Za škody spôsobené ľadovcom/krupobitím je vyplácané poistné plnenie po od-
počítaní 8% spoluúčasti podľa nasledovnej tabuľky:

Škoda v %  do 8 %  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 %

Poistné plnenie 0 % 2 % 14 % 22 % 32 % 42 % 52 % 62 % 72 % 82 % 92 %

Poistné plnenie za zvýšené pracovné náklady:
Za zvýšené pracovné náklady v dôsledku neskorších škôd spôsobených ľadov-
com/krupobitím od štádia „mäknutia bobúľ“ môže byť poistné plnenie navýšené 
až do 10 % v absolútnom vyjadrení ku stanovenej škode.

Poistné plnenie do výšky 10 % v absolútnom vyjadrení ku stanovenej škode 
za zvýšené pracovné náklady ako:
•   náklady na triedenie
•   zvýšené náklady na vinobranie
•   poistený výnos je možné každoročne meniť podľa predpokladaných výnosov

Vinič Basis Vinič Basis
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Poistenie ovocia

Ovocné sady sú v každom ročnom období vystavené zmenám počasia, ktoré môže 
spôsobiť škody. V našej ponuke nájdu špeciálne produkty aj ovocinári.

Poistné plnenie Vám vyplatíme v rámci produktu:

•   rôzne druhy ovocia - plody alebo mladú výsadbu poistí-
te proti škodám spôsobeným ľadovcom/krupobitím

•   jablká, hrušky alebo jahody poistíte proti škodám 
spôsobeným mrazom na kvetoch a plodoch

•   rôzne druhy ovocia - plody alebo mladú výsadbu poistí-
te proti škodám spôsobeným ľadovcom/krupobitím

•   siete proti ľadovcu/krupobitiu, konštrukcie a ovocné 
stromy poistíte proti škodám spôsobeným ľadovcom/
krupobitím alebo víchricou

•   jablká, hrušky alebo jahody poistíte proti škodám 
spôsobeným mrazom na kvetoch a plodoch

•   siete proti ľadovcu, konštrukcie a ovocné stromy poistí-
te proti škodám spôsobeným ľadovcom/krupobitím 
alebo víchricou

Ovocie bez mrazu: 
ak

Ovocie s mrazom:
ak

Ovocie pod sieťou 
bez mrazu:
ak

Ovocie pod sieťou 
s mrazom:
ak
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Ovocie

Poistiť je možné
•   plody jadrovín, kôstkovín a škrupinovín
•   plody bobuľovín
•   mladé výsadby
•   stromy a kríky

Poistené riziko
•   ľadovec/krupobitie
•   mráz - jablká, jahody, hrušky

Variant „1. trieda“
V tomto variante sa poistné plnenie za škody ľadovcom/krupobitím zvyšuje.
Na stolové jablká triedy II sa vzťahuje znehodnotenie 80 % namiesto 50 %.

Jadroviny, kôstkoviny, škrupinoviny
•   škoda na množstve a kvalite plodov
•   poistnú čiastku pre plodinu je možné meniť každý rok
•   variabilná spoluúčasť: závisí od zvoleného variantu a od škodového priebehu 

za posledných 10 rokov (pozri tabuľku)

Bobuľoviny
•   škoda na množstve a kvalite plodov
•   poistnú čiastku pre plodinu je možné meniť každý rok
•   spoluúčasť predstavuje 8 % z PČ poškodenej výmery

Mladé výsadby, plodné stromy a kry
•   škody na dreve
•   poistnú čiastku je možné meniť každý rok
•   spoluúčasť predstavuje 8 % z PČ poškodenej výmery

Výška poistného v závislosti od škodového priebehu:

škodový priebeh poistnej zmluvy desatina poistného

do 20 % 07/10
do 40 % 08/10
do 60 % 09/10
do 70 % 10/10
do 80 % 11/10
do 90 % 12/10
do 100 % 13/10
do 110 % 14/10
do 120 % 15/10
viac ako 120 % 16/10

Ovocie

Varianty spoluúčasti v závislosti od škodového priebehu:

Škodový priebeh 
spoločnosti za pos-
ledných 10 rokov

Poistenie ovocia  
s variabilnou  
spoluúčasťou

Poistenie ovocia  
so zníženou  
spoluúčasťou  
a 20 % prirážkou

Poistenie ovocia  
so zníženou  
spoluúčasťou  
a 30 % prirážkou

0 10 % SÚ 10 % SÚ 10 % SÚ
do 40 % 15 % SÚ 12 % SÚ 10 % SÚ
do 60 % 19 % SÚ 15 % SÚ 12 % SÚ
do 80 % 23 % SÚ 15 % SÚ 12 % SÚ
do 100 % 27 % SÚ 17 % SÚ 15 % SÚ
do 120 % 30 % SÚ 20 % SÚ 15 % SÚ
nad 120 % 30 % SÚ 22 % SÚ 17 % SÚ
nové zmluvy 20 % SÚ 12 % SÚ 10 % SÚ
SÚ=spoluúčasť

Poistné závisí od zvoleného variantu poistenia a 10-ročného škodového priebehu.

Mráz
Za škody spôsobené mrazom na jablkách, hruškách a jahodách je vyplácané 
poistné plnenie podľa nasledujúcej tabuľky:

Škoda v %  do 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Poistné plnenie 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Škoda v %  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Poistné plnenie 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Škoda v %  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Poistné plnenie 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Škoda v %  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Poistné plnenie 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Škoda v %  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Poistné plnenie 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Škoda v %  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Poistné plnenie 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Poistné plnenie je vyplácané pri jablkách, hruškách a jahodách za stratu 
na výnose a kvalite plodov. Pre riziko mráz platia rovnaké poistné čiastky 
ako pre riziko ľadovec/krupobitie.

Poistné krytie pre riziko mráz: 
•   začína pri jablkách a hruškách od štádia ružových pukov (BBCH 57) a pri jaho-

dách od štádia kvitnutia (BBCH 60)
•   končí zberom ovocia - plodov, najneskôr 31. júla prebiehajúceho poistného 

obdobia

Ovocie

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr do 
15. februára 
prebiehajúce-
ho poistného 
obdobia.
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Ovocie pod sieťou
Poistné varianty
•   Ovocie pod sieťou Plus
•   Ovocie pod sieťou Štandard

Poistiť je možné
•   všetky druhy ovocia
•   siete proti ľadovcu
•   konštrukcie sietí
•   ovocné stromy

Poistené riziká
•   škody spôsobené ľadovcom/krupo-

bitím na ovocí - plodoch
•   škody spôsobené ľadovcom/krupo-

bitím a víchricou na sieťach a ich 
konštrukciách

•   škody spôsobené ľadovcom/krupo-
bitím a víchricou na ovocných stro-
moch

•   škody na ovocí spôsobené zrútením 
konštrukcie sietí proti ľadovcu/kru-
pobitiu v dôsledku víchrice alebo 
ľadovca/krupobitia

•   škody spôsobené mrazom na 
jablkách, jahodách a hruškách (pod-
mienené - výlučne v nadväznosti 
na poistenie voči ľadovcu/krupobitiu)

Variant „1. trieda“
V tomto variante sa poistné plnenie 
za škody ľadovcom/krupobitím zvyšuje. 
Na stolové jablká triedy II sa vzťahuje 
znehodnotenie 80 % namiesto 50 %

Ovocie pod sieťou

Poistné plnenie
Maximálne hranice poistného plnenia platné pre variant Štandard a Poistenie 
veľkých škôd pri škodách spôsobených ľadovcom/krupobitím a víchricou na 
sieťach a ich konštrukciách (údaje v EUR na hektár):

variant Štandard a variant Poistenia veľkých škôd
vek siete čierne siete biele/sivé konštrukcia siete a konštrukcia
1. do 5. 3.000,– 3.000,– 5.000,– 5.000,–
6. 3.000,–
7. 1.500,–
8.
9.
10.
11.
12. 3.000,–
13. 1.500,–
14.
15. 1.500,– 5.000,– 5.000,–
16. 0,– 2.500,– 2.500,–
17.
18.
19.
20.
nad 20. 1.500,– 0,– 2.500,– 2.500,–

Spoluúčasť pri škodách spôsobených ľadovcom/krupobitím na ovocí
Škodový priebeh 
spoločnosti za  
posledných  
10 rokov

Poistenie ovocia  
s variabilnou  
spoluúčasťou

Poistenie ovocia  
so zníženou  
spoluúčasťou a  
20 % prirážkou

Poistenie ovocia  
so zníženou  
spoluúčasťou a  
30 % prirážkou

Minimálne škody  
v % z poistnej čiastky

Štandard 0 10 % SÚ 10 % SÚ 10 % SÚ

zodpovedá 
spoluúčasti

do 40 % 15 % SÚ 12 % SÚ 10 % SÚ
do 60 % 19 % SÚ 15 % SÚ 12 % SÚ
do 80 % 23 % SÚ 15 % SÚ 12 % SÚ
do 100 % 27 % SÚ 17 % SÚ 15 % SÚ
do 120 % 30 % SÚ 20 % SÚ 15 % SÚ
nad 120 % 30 % SÚ 22 % SÚ 17 % SÚ
nové zmluvy 20 % SÚ 12 % SÚ 10 % SÚ

Plus 10 % SÚ 10 % SÚ 10 % SÚ 10 % SÚ 26 %

Ovocie pod sieťou
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Maximálne hranice poistného plnenia platné pre variant Plus pri škodách 
spôsobených ľadovcom/krupobitím a víchricou na sieťach, ich konštrukciách 
a ovocných stromoch (údaje v % z poistnej čiastky):

variant plus
vek siete čierne siete biele/sivé konštrukcia ovocné stromy
1. do 5. 80 80 80 80
6. 80 70 80
7. 80 60 80
8. 75 40 75
9. 70 20 70
10. 65 0 65
11. 60 60
12. 55 55 80
13. 50 50 70
14. 45 45 60
15. 40 40 50
16. 35 35 40
17. 30 30 30
18. 20 25 20
19. 10 20 20
nad 20. 0 0 20 20

Poistné čiastky na hektár vo variante Plus
•   ovocie: voliteľné
•   konštrukcie sietí proti ľadovcu/krupobitiu: EUR 20.000,-  

(z toho sieť EUR 8.000,- a konštrukcia EUR 12.000,-)
•   ovocné stromy: EUR 15.000,-

Minimálne škody - variant Plus
Minimálna hranica pri škodách na konštrukciách a ovocných stromoch pred-
stavuje EUR 500,- na hektár a poistnú udalosť, vzťahujúc sa na celkovú plochu 
poškodeného pozemku alebo súvislého bloku.

Ovocie pod sieťou

Mráz
Poistné plnenie za škôdy spôsobené mrazom na jablkách, hruškách a jahodách 
je vyplácané podľa nasledujúcej tabuľky:

Škoda v %  bis 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Poistné plnenie 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Škoda v %  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Poistné plnenie 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Škoda v %  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Poistné plnenie 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Škoda v %  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Poistné plnenie 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Škoda v %  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Poistné plnenie 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Škoda v %  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Poistné plnenie 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Poistné plnenie je vyplácané pri jablkách, hruškách a jahodách za stratu 
na výnose a kvalite plodov. Pre riziko mráz platia rovnaké poistné čiastky 
ako pre riziko ľadovec/krupobitie.

Poistné krytie pre riziko mráz: 
•   začína pri jablkách a hruškách od štádia ružových pukov (BBCH 57) 

a pri jahodách od štádia kvitnutia (BBCH 60) 
•   končí zberom ovocia - plodov, najneskôr 31. júla prebiehajúceho obdobia 

Ovocie pod sieťou

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr do 
15. februára 
prebiehajúce-
ho poistného 
obdobia.
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Záhradníctvo

V našej ponuke máme aj poistné produkty určené pre pestovateľov zeleniny, 
okrasných rastlín a špeciálnych plodín pestovaných v škôlkach, skleníkoch  
alebo fóliovníkoch.

Poistné plnenie Vám vyplatíme v rámci produktu  

•   rôzne druhy zeleniny alebo okrasné rastliny 
poistíte proti škodám spôsobeným ľadovcom/kru-
pobitím

•   plodiny pestované v skleníkoch alebo fóliovníkoch 
poistíte proti škodám spôsobeným ľadovcom/kru-
pobitím alebo víchricou

•   skleníky alebo fóliovníky poistíte proti škodám 
spôsobeným ľadovcom/krupobitím, víchricou 
alebo ťiažou snehu 

•   škôlky listnatých a ihličnatých drevín, ovocných 
drevín, okrasných rastlín poistíte proti škodám 
spôsobeným ľadovcom/krupobitím

Záhradníctvo,  
ak
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Záhradníctvo
Poistenie skleníkov
Poistené riziká
•   ľadovec/krupobitie
•   víchrica
•   tiaž snehu s 50 % spoluúčasťou

Poistiť je možné
•   všetky sklenené a umelohmotné 

výplne
•   všetky bežné tienidlá
•   všetky pestované plodiny
•   všetky bežné skleníkové konštrukcie
•   všetko skleníkové príslušenstvo 

potrebné k produkcii

Poistná čiastka
voliteľná poistná čiastka kryje náklady 
na opravy a náklady na odpratanie 
a likvidáciu odpadu

Poistenie fóliovníkov
Poistené riziká
•   ľadovec/krupobitie
•   víchrica
•   tiaž snehu s 50 % spoluúčasťou

Poistiť je možné
•   záhradnícke fólie so 4-ročnou 

zárukou na UV žiarenie
•   všetky bežné tienidlá
•   všetky pestované plodiny
•   všetko fóliovníkové príslušenstvo 

potrebné k produkcii
•   fóliovníkové konštrukcie s potvrdením 

o statike

Poistná čiastka
voliteľná poistná čiastka kryje náklady 
na opravy a náklady na odpratanie 
a likvidáciu odpadu

Záhradníctvo

Voľne pestované plodniny
Poistené riziká
•   ľadovec/krupobitie

Poistiť je možné
•   všetky druhy zeleniny
•   všetky druhy okrasných rastlín

Poistné plnenie
•   straty na výnose spôsobené ľadovcom/krupobitím (spoluúčasť 8 % z poistnej 

čiastky poškodenej výmery)
•   pri plodinách pod tkaninou sa poistenie proti ľadovcu/krupobitiu vzťahuje 

aj na ňu

Poistné
•   výška poistného je kalkulovaná na základe citlivosti pestovanej plodiny

Škôlky
Poistiť je možné:
•   listnaté a ihličnaté dreviny
•   ovocné dreviny
•   ruže a okrasné kríky
•   lesné škôlky
•   vianočné stromčeky vrátane mladých rastlín

Poistiteľné riziko:
•   straty na výnose spôsobené ľadovcom/krupobitím, víchricou

Poistné plnenie:
•   variant I: spoluúčasť 8 % z poistnej čiastky poškodenej výmery
•   variant II: poistenie veľkých škôd:
Škody na poškodenom pozemku v rozsahu do 35% nie sú odškodňované. Poistné 
plnenie za škody medzi 36-100 % je určené v tabuľke:

Škoda v %  do 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Poistné plnenie 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Škoda v %  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Poistné plnenie 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Škoda v %  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Poistné plnenie 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Škoda v %  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Poistné plnenie 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Škoda v %  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Poistné plnenie 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Škoda v %  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Poistné plnenie 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Záhradníctvo
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Meteoservis

Jedinečné: Meteoservis

Meteoservis AP bol vytvorený v spolu-
práci s našimi partnermi Zentralanstalt 
für Meteorologie (ZAMG) a Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) 
špeciálne pre potreby poľnohospodárov.

Predpoveď počasia je k dispozícii pre 
nasledujúce 2 dni. Dáta sú aktualizo-
vané denne - vždy o 6:00, 12:00 a 18:00 
hodine.

Meteoservis
•   je najmodernejšou databankou 

 v Európe pre účely predpovede poča-
sia pre poľnohospodárstvo

•   Vám denne poskytuje najaktuálnejšie 
meteorologické hodnoty

•   je exkluzívnou službou pre vybraný 
okruh užívateľov

•   Vás podporuje pri Vašich každo-
denných rozhodnutiach

•   Vám ponúka detailný prehľad počasia
•   je k dispozícii v rozlíšení 1 x 1 km

Meteoservis

História
Zvoľte „História“ a pre Vami zadané časové obdobie (od roku 2009 až doteraz) 
získate nasledovné meteorologické informácie:
•   priemerná, minimálna a maximálna teplota
•   denný úhrn zrážok
•   vlhkosť vzduchu
•   priemerná a maximálna rýchlosť vetra
•   teplota pôdy

Predpoveď
Zvoľte „Predpoveď“ a získate predpoveď počasia na nasledujúcich 48 hodín 
s týmito meteorologickými informáciami:
•   teplota
•   rýchlosť a smer vetra
•   úhrn zrážok a pravdepodobnosť ich výskytu

Okrem toho tu nájdete i predpokladaný vývoj počasia na nasledujúcich 10 dní: 
meteorologický symbol, teplotu, pravdepodobnosť výskytu zrážok, ako aj rýchlosť        
a smer vetra.

Vstup
•   Ako klient Agra poisťovne máte na portáli k dispozícii bezplatný prístup 

k najlepšiemu meteoservisu na Slovensku.
•   Prístupové údaje Vám pošleme poštou. Po ich obdržaní sa prihláste na: 

https://portal.agrapoistovna.sk/portal/sk/login

LOGIN 
do 
portálu AP:
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Štyri kroky k vyúčtovaniu 
poistnej udalosti:

Agra poisťovňa sa špecializuje na rýchle 
a odborné posúdenie škôd a je Vaším 
spoľahlivým partnerom.

Postup v prípade vzniknutej škody:

1. Oznámenie škody
Prvým krokom je, aby ste vzniknutú 
škodu čo najskôr nahlásili. Môžete 
tak urobiť na našej webovej stránke 
www.agrapoistovna.sk.

2. Plán likvidácií škôd
Oznámená škoda je zaevidovaná 
do elektronického systému plánovania 
likvidácií. Následne je pridelená 
regionálnemu manažérovi a likvidátorovi  
podľa príslušnosti Vášho regiónu. 

3. Likvidácia škody na mieste
Príslušný regionálny manažér Vás bude 
kontaktovať a dohodne termín stretnu-
tia. Termín je určený podľa štádia vývoja 
poškodenej plodiny. Ak ide o plodinu 
pred zberom, likvidácia škody sa vy-
koná prioritne. Posúdenie poškodenia 
rastúcich rastlín sa vykoná po určitej 
dobe, aby bolo možné stanoviť skutočnú 
intenzitu poškodenia plodín. Likvidátor 
spolu s Vami alebo Vaším zástupcom 
odborne stanovia výšku vzniknutej škody 
a vypracujú správu, ktorú obidve strany 
podpíšu. 

4. Vyúčtovanie škody
Škoda je vyúčtovaná po doručení 
všetkých potrebných dokumentov z lik-
vidácie. Poistné plnenie Vám vyplatíme 
po ukončení administratívneho spraco-
vania, zvyčajne do 14 dní. 

Oznámenie škody



Österreichische Hagelversicherung 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
tel.: 02/55 64 34 50, 02/55 64 34 39
e-mail: agra@agrapoistovna.sk
www.agrapoistovna.sk

organizačná zložka poisťovne 
Österreichische Hagelversicherung 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Lerchengasse 3-5, 1081 Viedeň, 
Rakúsko
tel.: 0043 1 403 16 81-64
fax: 0043 1 403 16 81-32
e-mail: office@hagel.at
www.hagel.at

Riaditeľ Ing. Dalibor Bán  0904 14 77 59 ban@agrapoistovna.sk

Kontakty:

Ing. Igor Auxt
stredné Slovensko
0904 14 77 60
auxt@agrapoistovna.sk

Ing. Jozef Dulovič
východné Slovensko
0911 14 77 60
dulovic@agrapoistovna.sk

Ing. Michal Nagy
južné Slovensko
0911 195 199
nagy@agrapoistovna.sk

Ing. Dušan Živčák
západné Slovensko
0904 195 199
zivcak@agrapoistovna.sk

Chyby spôsobené omylom, sadzbou a tlačové chyby sú vyhradené. V každom prípade platia Všeobecné poistné pod-
mienky pre poistenie pre prípad krupobitia a príslušné Doplnkové poistné podmienky v platnom znení.

     Naši zástupcovia v regiónoch:


