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Článok 1
Rozsah poistenia
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
(ďalej len „poisťovateľ“) nahradí svojim poistníkom škody na
poistených plodinách spôsobené krupobitím/ľadovcom, požiarom, suchom pri vzchádzaní, mrazom, zaplavením/naplavením pôdy, víchricou, vetrom, požerkami zvieracích škodcov
a suchom pre vybrané plodiny. Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho
obhospodarovania pôdy, nesprávne zvolených odrôd, nedodržaním vhodného termínu zberu úrody alebo podobných okolností.
Definície rozsahu poistenia:
1. Krupobitie/ľadovec a požiar: Platia „Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia“, pokiaľ nie je
v týchto „Doplnkových poistných podmienkach pre poistenie
pre prípad krupobitia a ďalších živelných rizík Agrar Univerzál“
ďalej dojednané inak.
2. Sucho pri vzchádzaní: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie
za škody spôsobené nedostatkom vlahy pri nevzídení semien
všetkých plodín uvedených „tabuľke hektárových výnosov“
s vylúčením plodín tráva, ďatelina a lucerna na semeno, chren,
ľan olejný, ľan priadny, požlt farbiarsky, ostropestrec, reďkev
olejná, konope, facélia, amarant a vinič. Za nevzídenie sa
považuje, ak semeno uschne alebo nevyklíči v dôsledku
nedostatočnej vlhkosti v pôde. Za škody spôsobené nesprávnou agrotechnikou, ako napríklad 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 škodcami alebo chorobami.
3. Mráz: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na mladých rastlinách všetkých plodín uvedených v
"tabuľke hektárových výnosov" s výnimkou viniča, spôsobené
ochladením vonkajšieho prostredia pod teplotu 0°C. (Nevzťahuje sa na škody majúce za následok zníženie výnosu, ani na
priame škody mrazom, ktoré vznikli v období zberu úrody.)
4. Zaplavenie/naplavenie pôdy: Poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za škody na klíčiacich alebo mladých rastlinách všetkých plodín uvedených v "tabuľke hektárových výnosov" s výnimkou viniča, ktoré vzniknú vplyvom utuženia alebo naru-

šenia pôdneho povrchu v dôsledku mimoriadnych zrážok
(rozumie sa dažďové zrážky v intenzite vyššej ako 25l/m2 v
priebehu ¼ hodiny) alebo vyliatia vodného toku. Výnimkou sú
aj retenčné plochy (plochy, ktoré sú v prípade zaplavenia
určené ako plochy na rozšírenie vodného toku) a plochy, na
ktorých sa dá výskyt rizika predpokladať (plochy, na ktorých sa
zaplavenie vyskytlo viac ako jedenkrát v priebehu posledných
10 rokov.
5. Víchrica: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody,
ktoré vzniknú na kukurici, kukurici na siláž a kukurici na osivo,
na repke, ako aj na slnečnici v dôsledku odrazenia, zlomenia
stoniek alebo poškodenia koreňov.
Víchricou sa rozumie pohyb vzduchu s rýchlosťou minimálne
60 km/h. Za následné škody spôsobené škodcami, chorobami
a nedostatočným opelením neposkytuje poisťovateľ žiadne
poistné plnenie.
6. Poškodenie vetrom: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za
škody na mladých rastlinách všetkých plodín uvedených v
"tabuľke hektárových výnosov" s výnimkou viniča, ktoré
vzniknú 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.
7. Požerky zvieracích škodcov: Poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za škody, ktoré vzniknú požerkami zvieracích škodcov
na mladých rastlinách všetkých plodín uvedených v „tabuľke
hektárových výnosov“ s vylúčením viniča. Poistné plnenie sa
neposkytuje za škody spôsobené lovnou zverou.
8. Sucho: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za stratu na
výnose, ku ktorej dôjde v dôsledku nedostatočných zrážok
v zodpovedajúcom vegetačnom období pri plodinách kukurica
na zrno a kukurica na siláž (poistenie voči tomuto riziku sa
nevzťahuje na kukuricu na osivo, kukuricu na zeleno a kukuricu cukrovú).
Vegetačné obdobie začína 15. apríla a končí dosiahnutím štádia fyziologickej zrelosti (BBCH87).
Nedostatočnými zrážkami sa rozumie, ak vo vegetačnom
období sú skutočné zrážky na úrovni minimálne o 10% pod
dlhodobým zrážkovým priemerom alebo ak vo vegetačnom
období počas obdobia 30 po sebe nasledujúcich dní spadne
v úhrne menej ako 10 mm zrážok. Dlhodobý zrážkový priemer
určuje poisťovateľ pomocou dát zrážkových priemerov za 30
rokov na km2 a je oznámený. Východiskom pre určenie skutočných zrážok, ako aj dlhodobých zrážkových priemerov sú
dáta od SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav).
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho obhospodarovania pôdy ako napr.
nesprávne zvolená hĺbka osevu, nesprávne zvolený čas pre
vykonanie osevu, nesprávne zvolené osivo, nedostatočné
spracovanie pôdy, neodborná starostlivosť o porast alebo nevzídenie porastu. Poisťovateľ tiež neposkytne poistné plnenie
za škody, ktoré vzniknú len v dôsledku zníženej kvality pôdy
alebo výpadkov na výnose spôsobených zverou, škodcami
a chorobami.
Článok 2
Návrh na uzavretie poistenia
Riziko mráz: návrh na uzavretie poistenia v písomnej forme je
potrebné poisťovateľovi doručiť najneskôr do 30. novembra
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pre nasledujúce poistné obdobie. Výnimku tvoria plodiny, ktoré
budú osiate/vysadené najskôr počas prebiehajúcej sezóny.
V takom prípade je potrebné návrh na uzavretie poistenia
v písomnej forme poisťovateľovi doručiť pred začatím osevu/vysádzania, najneskôr však do 31. marca prebiehajúceho
poistného obdobia.
Pre riziká zaplavenie/naplavenie pôdy, víchrica a poškodenie
vetrom: návrh na uzavretie poistenia v písomnej forme je
potrebné poisťovateľovi doručiť najneskôr do 31. marca pre
prebiehajúce poistné obdobie.
Pre riziká sucho pri vzchádzaní a požerky zvieracích škodcov:
návrh na uzavretie poistenia v písomnej forme je potrebné
poisťovateľovi doručiť z dôvodu začiatku krytia u repky
najneskôr do 31. augusta pre nasledujúce poistné obdobie.
Pre všetky ostatné poistiteľné plodiny je potrebné návrh na
uzavretie poistenia v písomnej forme poisťovateľovi doručiť
pred začatím osevu/vysadenia najneskôr však do 31. marca
pre prebiehajúce poistné obdobie.
O poistenie voči riziku sucho je potrebné požiadať písomnou
formou zvlášť najneskôr do 15. apríla prebiehajúceho poistného obdobia.
Článok 3
Doba trvania poistenia
Doba platnosti poistenia je stanovená vo „Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Článok 4
Začiatok zodpovednosti poisťovateľa
Pre začiatok poistenia platia „Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Článok 5
Koniec zodpovednosti poisťovateľa
Pre zánik poistenia a výluky z poistenia platia „Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Víchrica pri kukurici: Poistné krytie končí 15. novembrom
prebiehajúceho poistného obdobia
Víchrica pri slnečnici: Poistné krytie končí 30. septembrom
prebiehajúceho poistného obdobia
Víchrica pri repke: Poistné krytie končí najneskôr v deň, kedy
plodina mohla a mala byť pozberaná.
Článok 6
Poistná čiastka
1. Poistná čiastka pre riziko krupobitie/ľadovec a požiar zodpovedá súčinu plochy a hektárového výnosu.
2. Sadzby poistného plnenia pre riziká sucho pri vzchádzaní,
mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy, víchrica, poškodenie vetrom, požerky zvieracích škodcov a sucho určuje pre dané
poistné obdobie poisťovateľ a sú oznámené v tabuľke sadzieb
poistného plnenia pre produkt „Agrar Univerzál“, resp. v tabuľke poistného plnenia pre škody na výnose spôsobené suchom.
3. Poistený klient môže do 15. apríla prebiehajúceho poistného obdobia sadzby poistného plnenia pre riziko víchrica
a/alebo pre riziko sucho paušálne navýšiť písomnou formou.
O paušálne navýšenie sadzieb poistného plnenia pre riziká
sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy,
poškodenie vetrom a požerky zvieracích škodcov môže
poistený klient požiadať písomnou formou pre repku najneskôr
do 31. augusta pre nasledujúce poistné obdobie, pre ostatné
poistené plodiny najneskôr pred osevom danej plodiny.
4. Zníženie sadzieb poistného plnenia pod sadzby stanovené
poisťovateľom pre riziká sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy, poškodenie vetrom, požerky zvieracích škodcov, víchrica a sucho nie je možné.

Článok 7
Poistné plnenie
Sadzby poistného plnenia sú pre príslušné poistné obdobie
stanovené poisťovateľom a oznámené v tabuľke so sadzbami
pre poistné plnenie v rámci poistenia „Agrar Univerzál“. Pri
škodách spôsobených suchom pri vzchádzaní, mrazom, zaplavením/naplavením pôdy, vetrom a požerkami zvieracích
škodcov je predmetom poistného plnenia náhrada nákladov na
nový osev do výšky skutočných nákladov na nový osev maximálne však podľa tabuľky odškodnenia pre poškodené plodiny. Pri škodách spôsobených víchricou a suchom sa výška
poistného plnenia určí podľa tabuľky odškodnenia.
Čas a metódu šetrenia škody určuje poisťovateľ.
1. Krupobitie/ľadovec a požiar: Platia „Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia“.
2. Sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy,
poškodenie vetrom a požerky zvieracích škodcov: poistné
plnenie sa poskytuje za škody, ktoré vznikli do 15. mája
a riadny nový osev bol vykonaný najneskôr do 15. júna
aktuálneho poistného obdobia.
V prípade, že v dôsledku pretrvávajúcich zrážok nie je možné
plánovaný nový osev najneskôr do 15. júna vykonať a nie je
možné očakávať žiadny výnos, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie aj bez vykonania nového osevu, ak je daný pozemok
poškodený v rozsahu väčšom ako 5% svojej plochy.
3. Víchrica: Poistné plnenie sa poskytuje, ak pri plodinách
kukurica, repka a slnečnica je strata na výnose z jedného
pozemku v dôsledku víchrice vyššia ako 50%.
Ak je v dôsledku víchrice poškodená iba časť pozemku, potom
bude poskytnuté poistné plnenie iba na tú časť pozemku, ktorá
spĺňa vyššie uvedenú podmienku. To platí aj vtedy, ak výška
poškodenia danej časti pozemku po prepočítaní na celkový
pozemok nedosahuje vyššie uvedenú hranicu. Poistné plnenie
sa neposkytuje, ak na poškodenom pozemku v rovnakom
poistnom období bola zistená škoda spôsobená rizikom sucho,
na ktorú sa vzťahuje poskytnutie poistného plnenia.
4. Maximálna plocha, na ktorú sa poskytuje poistné plnenie za
nový osev po škodách spôsobených suchom pri vzchádzaní,
mrazom, zaplavením/naplavením pôdy, poškodením vetrom a
požerkami zvieracích škodcov je limitovaná 90% celkovej
plochy danej plodiny.
5. Sucho: Poistné plnenie sa poskytuje, ak na jednej strane
skutočné zrážky vo vegetačnom období sú na úrovni minimálne o 10% pod dlhodobým zrážkovým priemerom alebo úhrn
zrážok vo vegetačnom období počas obdobia 30 po sebe
nasledujúcich dní dosiahne menej ako 10 mm a na druhej strane neboli dosiahnuté stanovené hranice výnosu platné pre
plodinu a obec, s prihliadnutím na celý pozemok.
Hranice výnosu určuje poisťovateľ a sú oznámené každý rok.
Poistné plnenie sa neposkytuje, ak na poškodenom pozemku
v rovnakom poistnom období bola zistená škoda spôsobená
rizikom mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy, poškodenie vetrom, víchrica, sucho pri vzchádzaní alebo požerky zvieracích
škodcov, na ktorú sa vzťahuje poskytnutie poistného plnenia.
Ak sa v rovnakom poistnom období na rovnakom pozemku
vyskytne škoda spôsobená suchom a víchricou a poistené sú
obe riziká, poskytne poisťovateľ poistné plnenie najskôr za
škodu spôsobenú víchricou.
Článok 8
Spoluúčasť
1. Riziko krupobitie/ľadovec a požiar: Pri škodách spôsobených rizikom krupobitie/ľadovec a požiar si môže poistník pri
podaní návrhu na poistenie vybrať z troch variantov spoluúčasti:
a) variant I: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody,
ktoré prekročia 8% poistnej čiastky poškodenej plochy.
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Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia spoluúčasť vo
výške 5% poistnej čiastky poškodenej plochy.
Spoluúčasť sa počíta z celkovej výšky škody, ktorá poistníkovi
vznikne pri poistných udalostiach počas daného poistného
obdobia. Pri delení poistnej čiastky podľa článku 2, bodu 6
„Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pre prípad
krupobitia“ sa spoluúčasť odpočíta iba od tej časti poistnej
čiastky, ktorá pripadá na poškodené plochy.
b) variant II: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody,
ktoré prekročia 10% poistnej čiastky poškodenej plochy, t.j. za
škody do výšky 9% poistné plnenie poskytované nebude.
Poisťovateľ neodpočíta od poistného plnenia žiadnu spoluúčasť.
c) variant III: Spoluúčasť predstavuje 20 % poistnej čiastky
poškodenej plochy. Pri delení poistnej čiastky podľa článku 2
bodu 6 „Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pre
prípad krupobitia“ sa spoluúčasť odpočíta iba od tej časti
poistnej čiastky, ktorá pripadá na poškodené plochy.
2. Riziko sucho: Výška spoluúčasti pri riziku sucho sa riadi
škodovým priebehom rizika sucho. Spoluúčasť poisteného
klienta predstavuje zodpovedajúci podiel z celkovej plochy
poškodenej plodiny. Poistné plnenie sa poskytuje za tú časť
plochy plodiny, na ktorú sa podľa článku 7 vzťahuje poskytnutie poistného plnenia a presahuje podiel spoluúčasti. Spoluúčasť poisteného klienta predstavuje podiel z celkovej plochy
danej plodiny podľa nasledujúcej tabuľky, pričom môže byť
dohodnuté zníženie spoluúčasti za príplatok vo výške 50%
(variant 2), 100% (variant 3) alebo 150% (variant 4) k poistnému za poistenie škôd spôsobených rizikom sucho.
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Článok 9
Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti
1. Krupobitie/ľadovec a požiar: Platia „Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia“.
2. Víchrica: Poistník je povinný poistnú udalosť písomne
oznámiť ihneď, najneskôr však do 4 dní po jej vzniku.
3. Sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy,
poškodenie vetrom a požerky zvieracích škodcov: Poistník je
povinný poistnú udalosť písomne oznámiť ihneď, najneskôr
však do 4 dní po jej vzniku. Obrábanie pôdy a nový osev je
možné uskutočniť až po písomnom súhlase poisťovateľa.
4. Sucho: Poistník je povinný poistnú udalosť písomne
oznámiť najneskôr 14 dní pred zberom.
Do momentu určenia výšky škody nesmie poistník bez písomného súhlasu poisťovateľa plodinu zberať, inak je poisťovateľ
oslobodený od povinnosti poskytnúť poistné plnenie. To platí
aj v prípade, ak poistník poistnú udalosť nenahlásil včas.

vetrom a požerky zvieracích škodcov) sa stanovuje samostatne.
V prípade zmlúv s nadpriemerne vysokým desaťročným
škodovým priebehom pri všetkých poistených rizikách podľa
článku 1 s výnimkou krupobitia/ľadovca a sucha, sa zvyšuje
poistné nasledovne: pri škodovom priebehu > 500% o desať
percent a pri škodovom priebehu > 1.000% o dvadsať percent.
Tento desaťročný škodový priebeh sa vzťahuje na roky poistenia v poisťovni Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa).
Pri zmene vlastníctva platí pre nástupcu rovnaká sadzba
poistného ako pre jeho predchodcu. Ak dôjde k vypovedaniu
zmluvy, platí pre eventuálne znovudojednanie rovnaká sadzba
poistného ešte po dobu štyroch rokov. Pri opätovnom uzavretí
poistenia začínajúc piatym rokom platí článok 9 bod 1.
Článok 11
Výpoveď
Poistenie voči škodám spôsobeným krupobitím/ľadovcom
a živelnými rizikami „Agrar Univerzál“, ako aj poistenie voči
škodám spôsobeným suchom v nadväznosti na poistný produkt „Agrar Univerzál“ sa uzatvára na dobu neurčitú a obe
zmluvné strany ho môžu vypovedať písomne ku koncu poistného obdobia - kalendárneho roka. Výpoveď sa druhej zmluvnej strane podáva formou doporučeného listu, a to najneskôr 6
týždňov pred koncom poistného obdobia.
Článok 12
Ostatné ustanovenia
Pokiaľ tieto „Doplnkové poistné podmienky pre poistenie pre
prípad krupobitia a ďalších živelných rizík Agrar Univerzál“
nestanovia inak, platia ustanovenia „Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie pre prípad krupobitia“ a ustanovenia
poistnej zmluvy, ktorú predstavuje návrh na uzavretie poistenia prijatý poisťovateľom podľa článku 4 „Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Článok 13
Vysvetlenie pojmov:
Krupobitie/ľadovec: kusy ľadu rôznej veľkosti, ktoré po vzniku v atmosfére dopadajú na zemský povrch,
Požiar: spaľovací proces, ktorý vznikol z rôznych príčin alebo
opustil ohnisko, ďalej sa rozšíril a poškodil predmety poistenia,
Víchrica: vietor, ktorého rýchlosť podľa potvrdenia SHMÚ
prekročila hranicu 60 km/h (16,7 m/s), príp. záznamy z Meteoservisu Agra poisťovne o pohybe vzduchu, ktorý prekročil rýchlosť víchrice
Zaplavenie: vystúpenie toku z brehov, splavenie z kopcovitých terénov alebo nepretržitá vodná plocha s trvaním minimálne 48 hodín
Mráz: pokles teploty vzduchu vo výške 2 m pod 0°C potvrdený
meteorologickou službou
.

Článok 10
Poistné
1. Poistné sa stanoví ako súčin výmery ornej pôdy v hektároch
a sadzby pre jeden hektár platnej pre aktuálne poistné obdobie.
Poistné pre poistenie pre prípad krupobitia/ľadovca, poistné
pre prípad sucha a poistné pre ostatné riziká (sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy, víchrica, poškodenie
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