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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského
štátu (ďalej len „poisťovateľ“) nahradí svojim poistníkom škodu
na poistených plodinách spôsobenú krupobitím/ľadovcom
alebo požiarom. Ak nie je ďalej alebo v poistnej zmluve uvedené inak, poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie za škody
vzniknuté v dôsledku pôsobenia iných živelných udalostí, chorôb, škodcov, nevhodnej agrotechniky, prezretia, oneskoreného zberu a podobných udalostí.
2. Ak majú byť uhradené škody vzniknuté v dôsledku pôsobenia iných živelných udalostí alebo škodcov na plodinách
poistených proti krupobitiu/ľadovcu a požiaru, musí tak byť
stanovené v „Doplnkových poistných podmienkach“ alebo
dojednané zvlášť.
3. Poistenie sa dojednáva buď pre jednotlivé plodiny („AGRAR
Basis“, článok 2 až 20), a to pre:
 jednotlivé poľné plodiny
 vinič
 ovocie


zeleninu

alebo ako paušálne plošné poistenie pre celú výmeru vymenovaných plodín („AGRAR Paušál“, článok 21 až 26).
Článok 2
Rozsah poistenia
1. Pri každej plodine musí byť poistená celá pestovaná produkcia poistníka. Inak budú všetky plochy osiate danou plodinou
považované za poistené. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude
v prípade poistnej udalosti celková poistná čiastka pre danú
plodinu rozvrhnutá na všetky poistené aj nepoistené plochy, na
ktorých bola táto plodina pestovaná, a tým znížený poistený
výnos.
2. Pri obilninách musí byť poistená celá pestovaná produkcia
pšenice, jačmeňa, raži, ovsa, triticale, pšenice špaldovej a ich
zmesí. Pri obilninách, strukovinách a olejninách je poistený iba
plod.
3. Pri plodinách s niekoľkými zbermi v roku je s výhradou
zvláštnych dohôd poistený celý ročný výnos.
4. Pri viniči platí poistenie iba vo vzťahu k plodom. Viničové
drevo, rodiace drevo, štepy, množiteľský materiál, viničová
škôlka a mladé vinice môžu byť poistené zvlášť.
5. Pre každého poistníka musí byť poistenie poľných plodín,
viniča, ovocia alebo zeleniny upravené vždy jednou jedinou
zmluvou. Za určitých predpokladov, ako sú napríklad dohody
s odberateľmi alebo spoločenstvami výrobcov, môžu byť jednotlivé plodiny poistené samostatnou zmluvou.
6. Pri plodinách, na ktorých častiach sa škody prejavujú
rozdielne, je možné dohodnúť rozvrhnutie poistnej čiastky na
ich jednotlivé časti.
7. Poistník sa podieľa na úhrade vzniknutej škody spoluúčasťou vo výške 8% z poistnej čiastky poisteného výnosu predmetného pozemku alebo časti pozemku; spoluúčasť sa v jednom poistnom období (článok 3, bod 3) odčítava iba raz. Pri
rozdelení poistnej čiastky podľa bodu 6 bude spoluúčasť vypočítaná iba z tej časti poistnej čiastky, ktorá pripadne na poškoˇ
dené časti.
8. Poistné plnenie pri zelenine pestovanej na ornej pôde:
a) Uhorky:
V prípade že dôjde pri uhorkách pre začiatkom zberu alebo
počas zberu k totálnej škode, poskytne poisťovateľ poistníkovi
vzhľadom na usporené náklady na zber poistné plnenie po
odpočítaní spoluúčasti maximálne do výšky 80% poistnej
čiastky.
Pri skorých škodách na uhorkách bude poistníkovi poskytnuté
poistné plnenie po vykonaní nového osevu alebo novej
výsadby maximálne do výšky 10% poistnej čiastky bez odpočítania spoluúčasti.
b) Cibuľa:
Okrem množstevnej straty na výnose poskytne poisťovateľ
poistné plnenie aj plní aj za cibule, ktoré nedosahujú
štandardnú veľkosť (priemer cibule <40 mm) a poškodenie
cibuľovej šupky. Poistné krytie pre cibuľu a cibuľovité rastliny
končí zberom plodín z poľa.
c) Koreňová zelenina
Ak je pri poistení mrkvy alebo petržlenu uvedená aj poznámka
„zber pásovým strojom“, zohľadní sa v prípade poškodenia aj
nezberateľnosť úrody pre nedostatok listovej hmoty v dôsledku
krupobitia alebo požiaru. Ak sa pri petržlene alebo zeleri zberá
aj listová hmota petržlenu alebo zeleru, musí sa na návrhu
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uviesť poznámka „koreňová zelenina na zelený zber“. V prípade poškodenia sa potom stanoví strata na výnose listovej
hmoty.
d) Špargľa
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za stratu na výnose, ktorá
sa dá očakávať v nadchádzajúcom vegetačnom období v
dôsledku straty listovej plochy po poškodení krupobitím/ľadovcom alebo požiarom. V prípade zelenej špargle bude po
poškodení krupobitím/ľadovcom alebo požiarom poskytnuté
poistné plnenie iba do 15. júna prebiehajúceho poistného obdobia výlučne za straty na výnose v prebiehajúcom vegetačnom
období.
9. Inak ako v bode 7, môžu byť poistené druhy plodín, u ktorých je spoluúčasť závislá na výške škody, alebo znížení
poistného alebo inak dohodnutom začiatku poistenia.
Článok 3
Doba trvania poistenia
1. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a obe zmluvné
strany ho môžu vypovedať ku koncu každého poistného obdobia.
2. Výpoveď musí byť druhej zmluvnej strane podaná formou
doporučeného listu, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom
poistného obdobia. Výpoveď poistníka musí byť podpísaná
buď vlastnoručne alebo splnomocnencom, pričom v prípade
splnomocnenca musí byť výpoveď súčasne opatrená plnou
mocou.
3. Poistným obdobím je kalendárny rok.
4. Ak sa počas doby trvania poistenia nebudú poistené plodiny
jeden alebo viac kalendárnych rokov pestovať, je prípustné
prerušenie poistnej zmluvy. Všetky výhody, ako predbežné
krytie (článok 6; bod 4) a poistné (článok 10), zostávajú poistníkovi zachované.
Článok 4
Návrh, prijatie, začiatok zodpovednosti poisťovateľa
1. Navrhovateľom poistenia je ten, kto chce s poisťovateľom
uzavrieť poistnú zmluvu. Návrh na uzavretie poistenia je predkladaný písomne na formulári poisťovateľa (návrh). Formulár
musí byť vyplnený úplne a pravdivo.
2. Návrh platí za prijatý, ak nebol v lehote troch týždňov po
jeho doručení poisťovateľovi odmietnutý a navrhovateľovi bola
doručená písomná správa, faxová správa alebo email
podpísaný zaručeným elektronickým podpisom poisťovateľa
o prijatí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
3. Poistenie začína o 12.00 hod. dňa nasledujúceho po dni,
kedy bol poisťovateľovi doručený návrh na uzavretie poistenia,
pokiaľ poisťovateľ neurčí neskorší dátum.
Článok 5
Koniec zodpovednosti poisťovateľa
1. Zodpovednosť poisťovateľa končí:
a) pri všetkých obilninách, strukovinách, olejninách a
sadeniciach repy ich zberom z poľa, na ktorom vyrastali,
najneskôr však uplynutím desiateho dňa po ich oddelení od
zeme;
b) pri viniči odtrhnutím plodu, najneskôr však 31. októbra;
c) pri tabaku zberom listov;
d) pri cibuli zberom z poľa;
e) pri ostatných plodinách okamihom ich oddelenia od pôdy.
2. Ak poistenie príslušnej plodiny neskončí skôr podľa bodu 1,
zaniká ku koncu príslušného poistného obdobia (článok 3, bod
3).
3. Pri plodinách, pre ktoré existujú „Doplnkové poistné podmienky“ a doba trvania zodpovednosti poisťovateľa sa odlišuje
od doby určenej vo VPP-K, je doba trvania zodpovednosti
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poisťovateľa upravená v týchto Doplnkových poistných podmienkach.
4. K zániku poistenia dôjde, okrem prípadov uvedených v článku 5 bodoch 1-3 alebo v inej časti týchto VPP-K alebo poistnej
zmluvy aj tak, že poistník nezaplatí poistné v lehote deviatich
mesiacov od splatnosti poistného.
Článok 6
Oznámenie zmeny pre bežný rok
1. Poistník musí poisťovateľovi pre každé poistné obdobie
oznámiť celú výmeru danej plodiny podľa článku 2, bodu 1.
Poistenie plodín osiatych v rámci vykonaného nového osevu je
potrebné dojednať zvlášť.
2. Poisťované poľné plodiny je potrebné poisťovateľovi oznámiť:
 v zásade do 15. mája,
 stromové škôlky do 31. mája,
 vinič a tabak 15. júna,
 v každom prípade najneskôr pred osiatím danej plodiny.
Oznámenie sa uskutočňuje predložením úplne a pravdivo
vyplneného súpisu pestovaných plodín vo formulári poisťovateľa „Aktualizácia výmer poistených plodín“.
3. Ak oznámenie nebude uskutočnené v lehote podľa bodu 2,
platí výška poistného stanovená podľa poistných pomerov v
predchádzajúcom roku podľa sadzobníka platného pre aktuálny rok. V takom prípade je poisťovateľ zodpovedný iba na
základe a v rámci poistných pomerov oznámených pre predchádzajúci rok a cien, respektíve hektárových výnosov, platných pre posledný výpočet poistného; najviac však do výšky
celkovej poistnej čiastky pre danú plodinu platnej v predchádzajúcom roku. Ak sa v aktuálnom roku rozšíri obrábaná
plocha plodiny, ktorá bola poistená v predchádzajúcom roku,
celková poistná čiastka tejto plodiny z predchádzajúceho roku
sa rozdelí na všetky plochy osiate touto plodinou v aktuálnom
roku, čím sa zníži hektárový výnos.
4. Za škody, ktoré nastanú pred doručením oznámenia na
plodinách, ktoré majú byť poistené, poskytne poisťovateľ
predbežné krytie, avšak iba pre tie druhy plodín, ktoré boli
poistené v predchádzajúcom roku, a v rámci cien, resp.
hektárových výnosov, platných pre výpočet poistného
v predchádzajúcom roku; najviac však do výšky celkovej poistnej čiastky pre danú plodinu platnej v predchádzajúcom roku.
Ak sa v aktuálnom roku rozšíri obrábaná plocha plodiny, ktorá
bola poistená v predchádzajúcom roku, celková poistná čiastka tejto plodiny z predchádzajúceho roku sa rozdelí na všetky
plochy osiate touto plodinou v aktuálnom roku, čím sa zníži
hektárový výnos.
Za škody na ozimných plodinách budú pri zaorávaní v roku
zasiatia hradené náklady na nový osev poškodených plodín.
5. Pre oznámenie plodín, ktoré majú byť poistené, je potrebné
použiť formulár poisťovateľa. Formulár musí byť vyplnený
úplne a pravdivo. Ak budú údaje v podstatných bodoch nesprávne, bude sa postupovať tak, akoby oznámenie nebolo
predložené v lehotách podľa bodu 2 (platí bod 3).
6. Pri porušení oznamovacej povinnosti poistníkom podľa
bodov 3 a 5 má poisťovateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy, ako
náhle sa o porušení tejto povinnosti dozvie.
Článok 7
Pripoistenie
1. V prípade, že poistená plodina poškodená krupobitím/ľadovcom alebo požiarom na danom pozemku alebo jeho časti
bude so súhlasom poisťovateľa (článok 15, bod 3) odprataná
a z nového osevu je ešte možné očakávať výnos, bude pri
výpočte poistného plnenia odrátaný dvojnásobok spoluúčasti z
poisteného výnosu príslušného pozemku resp. príslušnej časti
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pozemku. Plodina zvolená pre nový osev je poistená iba v prípade, že pre ňu bolo dohodnuté samostatné poistenie.
2. Pri novom oseve rovnakou alebo inou plodinou budú
v prípade skorých škôd krupobitím/ľadovcom, ktoré vzniknú do
31. mája prebiehajúceho poistného obdobia, nahradené skutočné náklady na takto prevedený nový osev, maximálne však
do výšky nákladov na osev poškodenej plodiny a najviac do
výšky sadzieb poistného plnenia za nový osev zverejnených
poisťovateľom pre prebiehajúce poistné obdobie.
Článok 8
Poistná čiastka
1. Poistník je povinný v návrhu (článok 4, bod 1) a v oznámení
zmien (článok 6, bod 1) uviesť poistnú čiastku pre každý pozemok alebo každú časť pozemku.
Poistnou čiastkou je súčin plochy a hektárového výnosu oznámeného poistníkom pre plošnú jednotku plodín, ktoré majú byť
poistené.
Poisťovateľ je oprávnený pri jednotlivých plodinách stanoviť
minimálny výnos pre plošnú jednotku a výnosy plodín nedosahujúcich minimálne hodnoty na túto hodnotu zvýšiť. Poistné sa
potom vypočíta z upravenej poistnej čiastky.
2. Ak poistná čiastka nedosahuje výšku poistnej čiastky z predchádzajúceho roku a ak poistník okamžite nedoloží, že táto
odchýlka je odôvodnená skutočne danými hodnotami, prináleží
poisťovateľovi počas doby trvania poistenia poistné stanovené
na základe poistnej čiastky predchádzajúceho roku.
3. Poistník môže požiadať o zníženie poistnej čiastky, ak po
podaní návrhu alebo oznámení zmeny zistí, že očakávaná
hodnota zberu zďaleka nedosiahne výšku navrhovanej poistnej čiastky.
Takáto požiadavka je prípustná iba pre:
a) obilniny a všetky ďalšie poľné plodiny ako napríklad okopaniny, strukoviny, olejniny, zeleninu a krmoviny do 31. mája;
b) pre vinič a pre tabak do 30. júna.
Z rozdielu poistného bude polovica vrátená. Zníženie poistnej
čiastky je účinné spätne k začiatku poistného obdobia.
4. Návrh na zvýšenie alebo zníženie poistnej čiastky, ktorý bol
podaný poistníkom po písomnom oznámení plodín, ktoré majú
byť poistené, je považovaný za prijatý, ak nebude v lehote
troch týždňov po jeho doručení poisťovateľom odmietnutý.
Zvýšenie poistnej čiastky je účinné o 12.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, kedy bol návrh na zvýšenie poistnej čiastky
poisťovateľovi doručený, zníženie poistnej čiastky je účinné
ihneď. Článok 4 bod 3 platí zodpovedajúcim spôsobom. Návrh
na zvýšenie podaný po vzniku poistnej udalosti však nezakladá žiadny zvýšený nárok z tejto poistnej udalosti. Poistné zo
zvýšenej poistnej čiastky je splatné po obdržaní dodatku
k poistnej zmluve resp. výzvy k zaplateniu poistného.
Článok 9
Prepoistenie a podpoistenie
Poistenie by nemalo viesť k obohateniu poistníka. Aj v prípade, že dohodnutá poistná čiastka prevyšuje skutočnú poistnú
hodnotu, nemusí poisťovateľ nahradiť viac ako zistenú škodu
(prepoistenie). Ak je poistná čiastka plodín na pozemku postihnutého škodou alebo časti pozemku postihnutého škodou
nižšia ako poistná hodnota vysadených poistených plodín, je
poisťovateľ povinný poskytnúť plnenie iba za tú časť škody,
ktorá zodpovedá pomeru tejto čiastky k poistnej hodnote
(podpoistenie).
Článok 10
Poistné
1. Poistné je jednorazové a platí za poistné obdobie, t.j. za
jeden kalendárny rok. Poistné sa stanovuje ako súčin poistnej
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čiastky a platnej miestnej tarifnej sadzby. Poisťovateľ má vždy
nárok na poistné za celé poistné obdobie.
Výška tarifnej sadzby sa riadi citlivosťou danej plodiny na
krupobitie/ľadovec a stupňom miestneho nebezpečia.
2. Pri zmene vlastníctva má nástupca nárok na rovnaký bonus
ako predchodca.
3. Súčasťou poistného sú poplatky platné a zavedené počas
doby trvania zmluvy alebo odvody, dane všetkých druhov,
platené na základe poistnej zmluvy alebo poistného.
4. V prípade, že vegetačné obdobie niektorého druhu z plodín
zasahuje do dvoch poistných období, vzťahuje sa poistné na
rok zberu.
Článok 11
Splatnosť poistného
1. Poistné je splatné najneskôr 2 týždne po obdržaní poistky
resp. výzvy na úhradu poistného. Pri nedodržaní lehôt na úhradu, uvedených v tomto bode, je poisťovateľ oprávnený účtovať
úroky z omeškania. Pre dôsledky z neskoro zaplateného poistného platia ustanovenia § 517 ods. 2 a § 801 Občianskeho
zákonníka. V prípade, ak poistenie podľa § 801 ods. 1 Občianskeho zákonníka zanikne z dôvodu nezaplatenia poistného,
platí, že ak navrhovateľ do 60 dní od zániku poistenia zaplatí
nezaplatené poistné, uzatvára sa poistná zmluva ku dňu
zaplatenia poistného, pričom práva, povinnosti a podmienky
budú rovnaké ako podľa pôvodnej zmluvy.
2. V prípade, ak poistník nezaplatí poistné ani v lehote
deviatich mesiacov od splatnosti poistného, v dôsledku čoho
dôjde k ukončeniu poistného vzťahu založeného na základe
poistnej zmluvy, považuje sa takéto konanie poistníka za porušenie jeho právnej povinnosti uhradiť poistné riadne a včas
a poisťovateľ má voči poistníkovi nárok na úhradu zmluvnej
pokuty vo výške tej časti poistného, ktorej sa poisťovateľ
nebude oprávnený domáhať v dôsledku predčasného ukončenia poistného obdobia. Nárok poisťovateľa na náhradu škody
tým nie je dotknutý.
Článok 12
Zmena tarifnej sadzby a poistných podmienok
1. Poisťovateľ je oprávnený zvýšiť tarifnú sadzbu nad hodnotu
tarifnej sadzby platnej v bezprostredne predchádzajúcom roku,
a to:
a) pri zmene všeobecných záväzných právnych predpisov,
ktorými sa riadi náhrada škody, alebo majú vplyv na stanovenie výšky poistného;
b) v prípade, ak sa zvýšia náklady poistenia v súvislosti so zabezpečením zaistenia produktu, ktorý je predmetom tejto
zmluvy
Poisťovateľ je povinný zvýšenú tarifnú sadzbu a zmenu poistných podmienok oznámiť poistníkovi najneskôr v lehote dvoch
mesiacov pred splatnosťou prvej splátky poistného za poistné
obdobie, v ktorom sa majú tarifná sadzba a poistné podmienky
meniť. Ak poistník so zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas
uplatniť písomne do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa
o navrhovanej zmene dozvedel a má právo poistnú zmluvu
s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak sa poistník v rámci stanovenej lehoty nevyjadrí, znamená to, že so zvýšením tarifnej
sadzby alebo zmenou poistných podmienok súhlasí a jeho
právo na vypovedanie poistnej zmluvy zaniká.
2. Právo na zamietnutie zmeny tarifnej sadzby nevzniká pri
zvýšení poplatkov a odvodov podľa článku 10 bodu 3.
Článok 13
Zmena vlastníctva
1. Pri zmene vlastníka poistených plodín vstupuje na miesto
pôvodného vlastníka do doterajších práv a povinností poistníka, ktoré vyplývajú z poistného vzťahu, nadobúdateľ. Pôvodný
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vlastník je poisťovateľovi povinný oznámiť zmenu v osobe
vlastníka.
2. K úhrade poistného za poistné obdobie, do ktorého spadá
zmena vlastníctva, sú zaviazaní pôvodný vlastník a nadobúdateľ spoločne a nerozdielne.
3. Účinky zmeny vlastníka voči poisťovateľovi nastávajú až
vtedy, keď sa poisťovateľ o tejto zmene dozvie.
4. O zmene vlastníka musí byť poisťovateľ bezodkladne
písomne informovaný pôvodným vlastníkom alebo nadobúdateľom. Skutočnosť, že došlo k zmene, musí byť na požiadanie poisťovateľa vierohodne dokázaná. Ak danú skutočnosť
bezodkladne neoznámi ani pôvodný vlastník ani nadobúdateľ,
je poisťovateľ zbavený povinnosti plniť za všetky škody, ktoré
nastanú po skončení poistného obdobia, v ktorom malo byť
oznámenie doručené. Tieto právne následky nenastanú, pokiaľ
sa poisťovateľ dozvedel o zmene vlastníctva načas, aby mohol
podať výpoveď ku koncu poistného obdobia.
5. V prípadoch podľa bodu 1 môže poisťovateľ nadobúdateľovi poistný vzťah vypovedať ku koncu toho poistného obdobia, v ktorom sa o zmene vlastníctva dozvedel.
6. Nadobúdateľ je oprávnený poistný vzťah vypovedať.
Výpoveď môže byť podaná s okamžitou účinnosťou alebo ku
koncu aktuálneho poistného obdobia. Právo podať výpoveď
zaniká v prípade, že nebude uplatnené v priebehu jedného
mesiaca po nadobudnutí poistených plodín. Ak nadobúdateľ
nebol o poistení informovaný, zostáva jeho právo na podanie
výpovede zachované jeden mesiac odo dňa, kedy sa
nadobúdateľ o poistení dozvedel.
7. Ak bude poistný vzťah vypovedaný na základe ustanovení
bodu 5 alebo 6, musí pôvodný vlastník poisťovateľovi uhradiť
poistné podľa zmluvy; nadobúdateľ v tomto prípade podľa
bodu 2 za úhradu poistného neručí.
8. V prípade povinnej dražby ornej pôdy, na ktorej sa nachádzajú poistené plodiny, sa použijú primeraným spôsobom ustanovenia bodov 1 až 7.
9. V prípade, že niekto získa na základe práva na užívanie,
nájomnej zmluvy alebo iného podobného vzťahu oprávnenie
z poistenej ornej pôdy brať úrodu, použijú sa primeraným
spôsobom ustanovenia predchádzajúcich bodov.
10. Ak bude na majetok poistníka vyhlásený konkurz alebo
reštrukturalizácia, alebo bude nariadená nútená správa poistených plôch, môže poisťovateľ poistný vzťah s jednomesačnou
výpovednou lehotou vypovedať. Pre výpoveď zmluvy poisťovateľom platia náležitosti článku 3.
11. V prípade smrti poistníka prechádzajú všetky práva
a povinnosti z poistnej zmluvy na dediča.
Článok 14
Poistenie cudzieho poistného rizika
Pri poistení cudzieho poistného rizika môže poisťovateľ
podmieniť poskytnutie poistného plnenia poistenému súhlasom
poistníka. Inak platia ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
Článok 15
Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti
1. Poistník je povinný poistnú udalosť, za ktorú požaduje
poistné plnenie, poisťovateľovi písomne oznámiť ihneď,
najneskôr do štyroch dní. Pri nedodržaní tejto lehoty môže
poisťovateľ podľa ustanovení bodu 6 poistné plnenie znížiť.
Oznámenie musí obsahovať nasledujúce údaje: deň
a hodinu krupobitia/ľadovca alebo požiaru, ako aj súpis druhov
plodín, ktoré boli krupobitím/ľadovcom alebo požiarom
poškodené. Ak zrelosť krupobitím/ľadovcom alebo požiarom
poškodených plodín dosiahla taký stupeň, že nie je možné
čakať so zberom, je poistník povinný poistnú udalosť
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poisťovateľovi oznámiť najneskôr 24 hodín po krupobití/ľadovci alebo požiari.
2. Škody spôsobené krupobitím/ľadovcom, ktoré bude poistník
sám považovať za nepatrné a nebude preto za ne požadovať
poistné plnenie, môžu byť zohľadnené pri prípadných neskorších škodách vzniknutých v dôsledku krupobitia/ľadovca ako
celková škoda, ak boli načas oznámené s poznámkou „zistenie
rozsahu škôd nie je požadované“.
3. Do doby zistenia rozsahu škody smie poistník na plodinách
poškodených krupobitím/ľadovcom alebo požiarom robiť výlučne také úpravy, ktoré nemôžu byť podľa zásad riadneho
hospodárenia odložené. Poisťovateľ môže poistné plnenie
podľa ustanovení v bode 7 znížiť, ak bola z pozemku poškodeného krupobitím/ľadovcom alebo požiarom bez súhlasu
poisťovateľa vzatá úroda alebo bol zaoraný.
4. Poistník je povinný zástupcov poisťovateľa pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach súvisiacich s poistnou udalosťou, poskytnúť im všetky podklady potrebné pre šetrenie
škody, najmä zoznam z evidencie pôdy, žiadosť o finančnú
podporu EÚ alebo žiadosť o finančnú podporu z národných
zdrojov, ako aj ortofotomapu, a umožniť kontrolu polí, ktoré
boli nahlásené ako poškodené. V opačnom prípade môže
poisťovateľ podľa ustanovení bodu 6 poistné plnenie znížiť.
5. Poistník je povinný podľa možností urobiť všetky opatrenia
k minimalizácií škôd a také opatrenia, ktoré sa budú podľa
okolností javiť ako vhodné pre záchranu a ďalší vývoj poškodených plodín. Najmä v prípade skorých škôd, ktoré vzniknú
do 31. mája prebiehajúceho poistného obdobia, je poistník
povinný na výzvu likvidátorov znížiť škodu vykonaním nového
osevu rovnakou alebo inou plodinou. Ak poistník túto
povinnosť poruší, platí bod 6. Náklady súvisiace s vykonaním
opatrení k minimalizácii škody znáša poistník sám.
6. Ak poistník poruší niektorú z povinností stanovených
v bodoch 1, 3, 4 a 5, pričom porušenie takýchto povinností má
podstatný vplyv na zistenie alebo určenie výšky poistného
plnenia, môže poisťovateľ poistné plnenie znížiť úmerne tomu,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
Ak poistník pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie vedome
poskytol nepravdivé údaje ohľadne rozsahu škôd alebo zamlčal podstatné údaje potrebné k stanoveniu výšky poistného
plnenia, je poisťovateľ zbavený povinnosti poskytnúť poistné
plnenie.
Článok 16
Šetrenie rozsahu škody
1. Šetrenie rozsahu škody bude vykonané jedným alebo viacerými zástupcami poisťovateľa, pokiaľ nie je v bodoch 3 a 12
určené inak, na náklady poisťovateľa, a to s výhradou preskúmania a schválenia poisťovateľom. Poistník sa môže na
šetrení škody zúčastniť osobne alebo sa nechať zastúpiť
splnomocnencom. Ak sa poistník nedostaví k šetreniu škody
a nenechá sa zastúpiť, môže byť šetrenie škody vykonané aj
v jeho neprítomnosti. Musí mu však byť predložený protokol
o šetrení rozsahu škody na schválenie.
2. Ak budú počas poistného obdobia (článok 3, bod 3) plodiny
opakovane poškodené krupobitím/ľadovcom, požiarom alebo
inými poistenými živelnými udalosťami, bude vykonané šetrenie celkovej škody bez ohľadu na už vykonané šetrenia pôvodných škôd. Ak však po niektorej škodovej udalosti došlo k zvýšeniu poistnej čiastky, vykoná sa šetrenie prípadných neskorších škôd zvlášť.
3. Poisťovateľ môže požadovať náhradu svojich nákladov,
- ak bude oznámenie o škode podané oneskorene,
- ak v danom mieste už bolo šetrenie škody súhrnne
vykonané a pre poistníka je nutné vykonať zvláštne šetrenie
škody,
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- ak boli v oznámení o škode uvedené nesprávne údaje zo
strany poistníka.
- ak nevznikol nárok na náhradu škody z titulu neopodstatnenosti likvidácie poistnej udalosti
- ak poistník požaduje nové šetrenie škody a výsledok nie je
vyšší ako výsledok predchádzajúceho šetrenia aspoň na jednej ploche
- a tiež vždy, keď poisťovateľ v súlade s článok 15 bodom 6
znížil poistné plnenie.
4. Čas a metódu šetrenia rozsahu škody určí poisťovateľ
s ohľadom na stav poškodených plodín.
5. Zistenie rozsahu škody platí zo strany poisťovateľa za
schválené, ak nebude v lehote 30-tich dní požadované nové
šetrenie škody v zmysle bodu 1.
6. Ak poistník nesúhlasí s výsledkami šetrenia škody, ku ktorým dospeli zástupcovia poisťovateľa, musí neodkladne požiadať o nové šetrenie škody na mieste. Táto požiadavka sa
považuje za vznesenú iba vtedy, ak poistník podpíše v protokole o poistnej udalosti príslušný záznam a vyjadrí písomne
svoj nesúhlas so šetrením poistnej udalosti. Ak tak poistník
nevykoná, platí, že s výsledkom šetrenia škody súhlasí. Nové
šetrenie škody bude vykonané inými zástupcami poisťovateľa
ako predchádzajúce šetrenie.
7. Ak poistník nesúhlasí s výsledkom nového šetrenia škody,
ktoré bolo vykonané na žiadosť poisťovateľa (bod 5) alebo na
jeho vlastnú žiadosť (bod 6), je povinný v lehote troch dní
podať u poisťovateľa písomný návrh na rekurzné šetrenie
škody; nepodanie návrhu na rekurzné šetrenie škody v danej
trojdňovej lehote sa považuje za dodatočný súhlas s výsledkom nového (druhého) šetrenia škody.
8. Podpis poistníka alebo jeho splnomocnenca na protokole
o poistnej udalosti sa považuje za súhlas s výsledkami šetrenia škody, s výnimkou prípadu podľa bodu 6.
9. Návrh na rekurzné šetrenie škody podaný viacerými poistníkmi kolektívnou formou je neprípustný.
10. Rekurzné šetrenie škody vzťahujúcej sa na všetky pozemky, ktoré poistník označil ako poškodené, bude vykonané pod
vedením zástupcu poisťovateľa dvomi znalcami; po jednom
menuje každá strana zo zoznamu znalcov. Tento zoznam sa
nachádza u poisťovateľa. Poistník musí priamo v návrhu na
rekurzné šetrenie škody menovite uviesť ním zvoleného znalca
a pre prípad, že je tento zaneprázdnený, náhradníka.
11. Rekurzní znalci sú povinní zaprotokolovať šetrenie škody
na formulári používanom poisťovateľom.
Ak sa výsledky šetrenia oboch rekurzných znalcov zhodujú, je
stanovenie škody pre obe strany záväzné. Ak sa výsledky
šetrenia nezhodujú, musí sa vykonať zaistenie dôkazov podľa
§ 78 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho
poriadku. Výsledok zaistenia dôkazov platí pre poistníka
a poisťovateľa ako záväzný aj v prípade, že nedôjde k právnemu sporu.
12. Náklady rekurzného šetrenia škody podľa bodu 7 zaplatí
z polovice poistník a z druhej polovice poisťovateľ.
Článok 17
Splatnosť poistného plnenia
1. Poistné plnenie je splatné po zbere úrody všetkých druhov
plodín, ktoré boli poškodené, najneskôr po skončení šetrenia z
dôvodu zistenia rozsahu škody a s tým súvisiacej správnotechnickej likvidácie.
2. Pohľadávky poisťovateľa budú bez ohľadu na splatnosť,
ktorá bola stanovená v článku 11 alebo dohodnutá v poistnej
zmluve, v deň vyplatenia poistného plnenia započítané, a to
iba do výšky poistného plnenia, ktoré bude vyplatené poistníkovi. Postúpenie poistného plnenia tretej osobe je prípustné
iba so súhlasom poisťovateľa.

Článok 18
Príslušnosť súdu, doručovanie
Pre všetky spory vyplývajúce z poistného vzťahu je daná
miestna príslušnosť súdu podľa § 84 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Článok 19
Ostatné ustanovenia
1. Všetky oznámenia a vyjadrenia, ktoré má poisťovateľ, poistník alebo tretia osoba vykonať zo zákona alebo na základe
tejto zmluvy musia mať písomnú formu.
2. Písomné vyjadrenia môžu byť vykonané akoukoľvek čitateľnou formou, teda rovnako:
- telefaxom alebo
- prostredníctvom elektronickej pošty.
Ak nebude doručené vyjadrenie opatrené vlastnoručným
podpisom, náležitým podpisom za spoločnosť alebo zabezpečeným elektronickým podpisom, môže poistník resp. poisťovateľ požadovať predloženie vyjadrenia s originálnym podpisom.
Lehota pre doručenie vyjadrení zostane zachovaná, ak požiadavke na predloženie vyjadrení v požadovanej forme bude
vyhovené v primeranej lehote.
3. Všetky dojednania, ktoré sa líšia od týchto Všeobecných
poistných podmienok alebo iných zvláštnych dojednaní, sú
platné iba vtedy, ak sa tak poisťovateľ písomne vyjadril.
4. Prejavy vôle poistníka, hlavne výpovede vykonané voči
zástupcom poisťovateľa, sú účinné až doručením do sídla
poisťovateľa.
Článok 20
Predbežné poistné krytie
V súlade s článkom 4 začína poistné krytie okamihom doručenia písomnej správy, faxovej správy poisťovateľa alebo emailu
podpísaného zaručeným elektronickým podpisom poisťovateľa
o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy poistníkovi.
„AGRAR Paušál“
Článok 21
Platnosť ustanovení „Agrar Basis“
Ak nie je ďalej stanovené inak, platia pre poistenie typu
„AGRAR Paušál“ ustanovenia „AGRAR Basis“ podľa článkov 1
až 20.
Článok 22
Rozsah poistenia
1. Poistenie typu „AGRAR Paušál“ sa vzťahuje na všetky plochy osiate alebo osadené plodinami, ktoré sú zahrnuté do
týchto skupín:
 obilniny (pšenica, jačmeň, ovos, raž, pšenica špaldová,
triticale, pšenica dvojzrnová a ich zmesi)
 kukurica (kukurica na zrno, na siláž, na zeleno a na osivo),
 okopaniny (zemiaky, cukrová a kŕmna repa, chren)
 vinič,
 olejninové, strukovinové a energetické rastliny (sója, repka
olejná, slnečnica, bôb konský, hrach siaty, lupina, ľan
olejný a ľan priadny, vika, hrachor, horčica, šošovica,
reďkev olejná, tekvica olejná)
 iné alternatívne rastliny (proso, požlt farbiarsky/ostropestrec, mak, rasca, konope, trávy na semeno, liečivé a
koreninové rastliny, amarant, cirok, pohánka, facélia).
Ostatné druhy plodín je možné poistiť iba na základe dohody.
Takáto dohoda je podmienená súhlasom poisťovateľa pred podaním návrhu.
Poistené musia byť celé osiate plochy všetkých vymenovaných plodín.
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2. Poistné plnenie za škody na neoznámených plochách nebude uhradené. Od chvíle, keď sa o nich poisťovateľ dozvie,
budú sa na tieto plochy vzťahovať ustanovenia zmluvy a budú
podliehať povinnosti platiť poistné.
3. Pri škodách spôsobených rizikami 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. 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 7 „Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pre
prípad krupobitia“ sa spoluúčasť odpočíta iba od tej časti
poistnej čiastky, ktorá pripadá na poškodené plochy.
Článok 23
Oznámenie zmeny pre bežný rok
1. Poistník je povinný pre každé poistné obdobie oboznámiť
poisťovateľa do 14 dní po obdržaní písomnej výzvy s celkovou
plochou ním obhospodarovanej ornej pôdy a pestovaných
plodín. Zmeny, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia
musia byť bezodkladne oznámené, inak sa na tieto plochy
a plodiny nevzťahuje poistné krytie. Poistenie plodín osiatych v
rámci vykonaného nového osevu je potrebné dojednať zvlášť.
2. Oznámenie bude vykonané predložením pravdivo vyplneného formulára poisťovateľa. Údaje o plochách musia byť doložené predložením zoznamu z evidencie pôdy, potvrdených
žiadostí o finančnú podporu z EU alebo potvrdených žiadostí o
finančnú podporu z národných zdrojov. Ak sú údaje v podstatných bodoch nesprávne alebo neúplné, bude sa postupovať
tak, akoby oznámenie nebolo predložené v lehote podľa bodu
1. Ak dôjde zo strany poistníka k porušeniu oznamovacej
povinnosti, môže poisťovateľ využiť svoje právo na odstúpenie
od zmluvy podľa článku 6, bodu 6. Ohľadne neuvedených
plôch platí článok 22, bod 2.
3. Ak nebudú poisťovateľovi v lehote podľa bodu 1 oznámené
žiadne zmeny, bude poistné vypočítané a platené podľa článku 25 na základe poistných pomerov predchádzajúceho roku a
základných výnosov platných pre aktuálny rok.
4. Ak poistená plocha zďaleka nedosahuje výmeru poistenej
plochy predchádzajúceho roku alebo plochy z prvého roku
trvania zmluvy, a ak poistník bezodkladne nepredloží doklad o
tom, že je táto odchýlka odôvodnená, patrí poisťovateľovi
počas doby trvania zmluvy poistné stanovené na základe
poistených plôch z predchádzajúceho roku resp. z prvého roku
trvania zmluvy.
Článok 24
Poistná čiastka
1. Poistná čiastka sa pre každý pozemok alebo každú časť
pozemku určuje ako súčin plochy a hektárového výnosu.
Hektárové výnosy (poistné čiastky na hektár) budú poisťovateľom každoročne oznamované v „tabuľke hektárových
výnosov“.
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2. Poistník môže prostredníctvom písomného oznámenia
hodnoty uvedené v „tabuľke hektárových výnosov“ pre jednotlivé plodiny alebo pre celú pestovanú produkciu zvýšiť. Pri zvýšení hektárových výnosov pre jednotlivé plodiny musí byť
z čiastok, ktoré prevyšujú hodnotu uvedenú v „tabuľke hektárových výnosov“, zaplatené poistné pre danú plodinu podľa článku 10. Pri zvýšení hektárových výnosov pre celú pestovanú
produkciu sa poistné pre plodiny uvedené v „tabuľke hektárových výnosov“ zvyšuje o rovnaké percento.
Pre plodiny neuvedené v „tabuľke hektárových výnosov“ sa
zvýšenie poistného pre danú plodinu stanovuje podľa článku
10.
3. Poistník môže písomne požiadať o zníženie hodnôt uvedených v „tabuľke hektárových výnosov“ o 20% alebo o 30%.
Toto zníženie má za následok zníženie poistného o 20% alebo
o 30%.
4. O zvýšenie resp. zníženie poisteného výnosu musí poistník
požiadať ihneď pri uzavretí zmluvy, v ďalších rokoch potom
písomne spolu s oznámením plodín, ktoré majú byť poistené
(článok 6, bod 2). Zvýšenie či zníženie platí až do odvolania.
Odvolanie zvýšenia alebo zníženia je účinné pre aktuálne
poistné obdobie iba vtedy, keď k nemu dôjde v priebehu lehoty
podľa článku 23, bodu 1 týchto poistných podmienok.
5. Ak sa v dôsledku poškodenia plodín z iných príčin ako je
krupobitie/ľadovec očakáva menší výnos, môže poisťovateľ
vykonať primerané zníženie zvolených hektárových výnosov.
6. Ak bude z pozemku alebo z časti poisteného pozemku po
krupobití/ľadovci alebo požiari so súhlasom poisťovateľa
zozbieraná úroda a z nového osevu niektorou z plodín poistiteľných podľa „tabuľky hektárových výnosov“ sa ešte predpokladá výnos, musí poistník pri prvej škodovej udalosti niesť
spoluúčasť vo výške 8 % z poistnej čiastky poškodeného
pozemku alebo jeho časti.
Článok 25
Poistné
1. Jednorazové poistné sa stanoví ako súčin výmery ornej
pôdy v hektároch a základnej sadzby pre dané poistné obdobie stanovené pre hektár ornej pôdy. Za vinice môžu byť vyberané príplatky k poistnému podľa veľkosti plochy viníc.
2. Za zvýšené hektárové výnosy podľa článku 24, bodu 2 musí
byť zaplatený príplatok k poistnému.
Pre poistníka, s ktorým bolo dojednané zníženie hektárových
výnosov podľa článku 24, bodu 3 sa poistné znižuje o 20%
alebo o 30%.
Článok 26
Zmena poistného a poistných podmienok
1. Poisťovateľ je oprávnený zvýšiť poistné alebo príplatky
stanovené pre danú lokalitu nad hodnotu poistného platnú
v bezprostredne predchádzajúcom roku, a to:
a) pri zmene všeobecných záväzných právnych predpisov,
ktorými sa riadi náhrada škody, alebo majú vplyv na stanovenie výšky poistného;
b) v prípade, ak sa zvýšia náklady poistenia v súvislosti so zabezpečením zaistenia produktu, ktorý je predmetom tejto
zmluvy
2. Poisťovateľ je povinný zvýšené poistné a zmenu poistných
podminok oznámiť poistníkovi najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred splatnosťou prvej splátky poistného za poistné obdobie, v ktorom sa majú poistné a poistné podmienky meniť. Ak
poistník so zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniť do
jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o navrhovanej zmene
dozvedel. Odmietnutie je účinné od začiatku nadchádzajúceho
poistného obdobia.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na úpravu poistného z dôvodu
zvýšenia hektárových výnosov v „tabuľke hektárových výno-
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sov“ v súlade s článkom 24 bodom 1 a zvýšenia príplatkov
v súlade s článkom 25 bodom 2.
Zmena Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
pre prípad krupobitia (VPP – K)
Článok 27
Poisťovateľ môže poistné podmienky zmeniť v primeranej
miere. Poisťovateľ je povinný poistníka o tom včas upovedomiť
a o zmene poistných podmienok informovať na svojej webovej
stránke. V takom prípade je poistník oprávnený zmenu poistných podmienok odmietnuť a poistnú zmluvu v lehote jedného
mesiaca od oznámenia zmeny poistných podmienok vypovedať. Ak poistník zmenené poistné podmienky odmietne a dôjde
k vypovedaniu poistnej zmluvy, na poistný vzťah sa vzťahujú
ustanovenia poistných podmienok v znení platnom pred zmenou. Poistný vzťah sa potom ukončí na konci poistného obdobia, v ktorom bola poistná zmluva vypovedaná. Ak poistná
zmluva nebude vypovedaná v lehote jedného mesiaca (pozri
vetu 3 vyššie), nadobúdajú účinnosť zmenené poistné podmienky, pokiaľ zmena poistných podmienok nenadobudne
účinnosť až neskôr.
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