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Úvodné ustanovenia 

Poistenie cukrovej repy, ktoré dojednáva Österreichische 
Hagelversicherung - 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“, a 
„Doplnkovými poistnými podmienkami pre poistenie pre prípad 
krupobitia a ďalších živelných rizík“ (AGRAR Univerzál)“, ďalej 
len „DPP-U“, pokiaľ nie je v týchto Doplnkových poistných 
podmienkach, ďalej len „DPP-R“, uvedené inak a ustanove-
niami poistnej zmluvy, ktorú predstavuje návrh navrhovateľa 
prijatý poisťovateľom podľa článku 4 VPP-K. 
 

 Článok 1  
Rozsah poistenia  

Poisťovateľ poskytne poistníkom poistné plnenie za škody, 
ktoré nastali na cukrovej repe v dôsledku pôsobenia krupobi-
tia/ľadovca, mrazu, zaplavenia/naplavenia pôdy, poškodenia 
vetrom, požerkami škodcov alebo suchom pri vzchádzaní.  
1. Krupobitie/ľadovec: Platia VPP-K, pokiaľ v týchto DPP-R nie 
je uvedené inak.  
2. Mráz: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody, ktoré 
vznikli na mladých rastlinách, nie za škody na výnose, ktoré 
vzniknú v dôsledku poklesu teploty vzduchu pod 0°C.  
3. Zaplavenie/naplavenie pôdy: Poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie za škody, ktoré vznikli na klíčiacich alebo mladých 
rastlinách vplyvom nadmerného utuženia alebo narušenia 
pôdneho povrchu v dôsledku mimoriadnych zrážok (rozumie 
sa dažďové zrážky s intenzitou vyššou ako 25 mm za ¼ 
hodiny) alebo vyliatia vodného toku.  
4. Poškodenie vetrom: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za 
škody na mladých rastlinách. Mladé rastliny musia byť vetrom 
vytrhnuté z pôdy, oddelené od koreňov alebo tak silne zakryté 
ornicou, že ich ďalší rast nie je zaručený.  
5. Škodcovia: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody 
na mladých rastlinách, ktoré vzniknú v dôsledku požerkov 
škodcov. Spásanie zverou sa za takúto škodu nepovažuje, 
poisťovateľ za takéto škody poistné plnenie neposkytuje.  
6. Sucho pri vzchádzaní: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
za škody na osive cukrovej repy, 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 hĺb-
kou sejby, nesprávnou voľbou osiva a nedostatočným alebo 
nesprávnym obrábaním neposkytuje poisťovateľ žiadne 
poistné plnenie. Poistné plnenie sa neposkytuje ani v prípade 

nevhodného výberu pôdneho typu pre danú plodinu či typ 
osiva, ani za škody spôsobené chorobami.  
 

 Článok 2  
Návrh na uzavretie poistenia  

Návrh na uzavretie poistenia pre dané poistné obdobie musí 
byť doručený poisťovateľovi v písomnej forme najneskôr pred 
založením porastu. 
 

Článok 3 
Poistná čiastka  

Poistná čiastka pre riziko krupobitie/ľadovec sa rovná súčinu 
poisteného výnosu na jeden hektár a počtu hektárov. Poistná 
čiastka pre riziká mráz, zaplavenie/naplavenie pôdy, poškode-
nie vetrom a škodcovia sa rovná sadzbe náhrady za nový osev 
a súčasne eventuálnym stratám na výnose plodiny a cukorna-
tosti násobeným počtom hektárov.  
 

Článok 4  
Poistné plnenie  

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za zníženie výnosu 
spôsobené krupobitím/ľadovcom, a to za škody presahujúce 
8% poistnej čiastky poškodeného pozemku alebo jeho časti. 
Na všetkých škodách, za ktoré je poisťovateľ povinný poskyt-
núť poistné plnenie, sa poistník podieľa spoluúčasťou vo výške 
5% poistnej čiastky poškodeného pozemku alebo jeho časti.  
Pri skorých škodách spôsobených krupobitím/ľadovcom, mra-
zom, zaplavením/naplavením pôdy, poškodením vetrom, po-
žerkami škodcov a suchom pri vzchádzaní poskytne poisťo-
vateľ poistné plnenie vo výške nákladov na nový osev, ako aj 
poistné plnenie za stratu na výnose repy a stratu cukornatosti. 
Podmienkou pre poskytnutie tohto poistného plnenia je riadne 
vykonanie nového osevu najneskôr do 16. mája daného 
poistného obdobia. Toto poistné plnenie bude vyplatené po 
riadne vykonanom novom oseve. Pri poistnom plnení za nový 
osev sa neodpočítava spoluúčast.  
2. Sadzby platné pre výpočet poistného plnenia v danom roku 
sú oznamované poisťovateľom v príslušnej tabuľke plnenie pre 
poistenie „Cukrová repa Univerzál“.  
Pri škodách spôsobených mrazom, zaplavením/naplavením 
pôdy, poškodením vetrom, požerkami škodcov a suchom pri 
vchádzaní nebude poistné plnenie poskytnuté, ak na danom 
poškodenom pozemku alebo jeho časti už v rovnakom poist-
nom období bolo raz poskytnuté poistné plnenie za vzniknutú 
škodu. 
3. Poistné plnenie za nový osev je poskytované bez odpočtu 
spoluúčasti.  
4. Čas a spôsob šetrenia rozsahu škody stanoví poisťovateľ.  
 

Článok 5  
Povinnosti poistníka v prípade vzniku škody  

Poistník je v prípade vzniku škody povinný túto skutočnosť 
ihneď, najneskôr však do 4 dní, písomne oznámiť poisťova-
teľovi.  
Akúkoľvek prípravu pôdy pre nový osev smie poistník vykonať 
jedine po doručení písomného súhlasu poisťovateľa alebo po 
ním vykonanej prehliadke.  
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Článok 6  
Poistné  

Výšku poistného na 1 hektár plochy cukrovej repy stanoví 
poisťovateľ pre dané poistné obdobie.  
 

Článok 7  
Výpoveď  

Toto poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a obe zmluvné 
strany ho môžu vypovedať vždy ku koncu poistného obdobia. 
Výpoveď musí byť zmluvnému partnerovi doručená písomne 
doporučenou poštou, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom 
poistného obdobia. 

 


