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Článok 1 

Rozsah poistenia 
1. Rozsah poistenia pre prípad krupobitia/ľadovca: 
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
(ďalej len „poisťovateľ“) poskytne poistníkom poistné plnenie 
za škody, spôsobené krupobitím/ľadovcom, ktoré vzniknú na: 
− celej pestovanej záhradnej produkcii chránenej krycím 
materiálom 
− krycom materiáli skleníkov, a to na sklenených a umelo-
hmotných výplniach, fóliách (od hrúbky 0,18 mm a 4-ročnej 
výrobnej garancie UV-filtra) 
− používaných tienidlách,  
− zariadeniach v skleníkoch, a to zavlažovacích systémoch, 
stoloch, vegetačných vykurovacích a svetelných zariadeniach, 
strojoch,  zariadeniach informačnej a komunikačnej techniky, 
ostatných elektrických a elektronických zariadeniach, vrátane 
nosičov dát (zálohovacích nosičov IT), ak ich užívateľ nemôže 
vymeniť (napr. pevné disky akéhokoľvek druhu), ostatných 
technických zariadeniach, ktoré sú potrebné pre pestovanie 
záhradnej produkcie. 
Poistenie sa nevzťahuje na software a dáta, ani na pomocný 
a prevádzkový materiál. Za ich poškodenie sa poistné plnenie 
neposkytuje. 
2. Rozsah poistenia pre prípad víchrice: : 
Pestovaná produkcia, krycie materiály, tienidlá a zariadenie 
skleníkov poistené podľa bodu 1 proti škodám spôsobeným 
krupobitím/ľadovcom môžu byť na požiadanie poistené proti 
škodám spôsobeným víchricou, pričom musí byť toto poistenie 
uzatvorené na rovnakú poistnú čiastku ako poistenie proti ško-
dám spôsobeným krupobitím/ľadovcom. Proti víchrici je možné 
poistiť, ak je poistený i krycí materiál, skleníkové konštrukcie; 
na požiadanie aj základy, múry, pevné podlahy a cesty, ale nie 
jednotlivé konštrukčné diely;  
3. Rozsah poistenia pre prípad tiaže snehu: 
Poistenie proti víchrici zahŕňa aj poistenie proti škodám spôso-
beným tiažou snehu a ľadu, pričom sa poistník podieľa spolu-
účasťou vo výške 50 % z poistného plnenia.  
Škody spôsobené ťiažou snehu vzniknú neobvyklým zasneže-
ním alebo námrazou (rozumie sa zasneženie alebo námraza 
s viac ako 125 kg/m³). 
4. Rozsah poistenia pre prípad požiaru: 
Pestovaná produkcia, krycie materiály, tienidlá, zariadenie a 
konštrukcie skleníkov poistené podľa bodu 1 proti škodám 
spôsobeným krupobitím/ľadovcom a podľa bodu 2 proti ško-
dám spôsobeným víchricou môžu byť na požiadanie poistené 
proti škodám spôsobeným požiarom, pričom musí byť toto 
poistenie uzatvorené na rovnakú poistnú čiastku ako poistenie 

proti škodám spôsobeným krupobitím/ľadovcom a poistník sa 
podieľa spoluúčasťou vo výške 20 % z poistného plnenia.  
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na poistených 
predmetoch, ktoré vznikli v dôsledku požiaru, úderu blesku 
alebo explózie a boli nimi zničené, poškodené alebo znehod-
notené. 
5. Okrem priamych škôd spôsobených krupobitím/ľadovcom, 
víchricou a požiarom sa poistenie vzťahuje na škody, ktoré 
vzniknú na poistených plodinách, tienidlách alebo zariadeniach 
skleníkov v dôsledku padania krycieho materiálu, podchlade-
nia a zamrznutia, ako aj prieniku dažďa, snehu, nečistôt a tvor-
by dymu. Za následné škody, ktoré vzniknú po škodách vply-
vom krupobitia/ľadovca, víchrice alebo požiaru v dôsledku 
výpadku zariadení skleníkov, poisťovateľ zodpovednosť nepre-
berá a neposkytuje poistné plnenie.  
6. Na plodiny, ktoré sa pod krycím materiálom nachádzajú len 
určitú dobu, sa poistenie vzťahuje tak na čas, kedy sa nachá-
dzajú pod krycím materiálom, ako aj na čas, kedy sa nachá-
dzajú mimo neho. 
7. Ak nie je možné vykonať plánovaný osev a pestovanie 
plodín v skleníkoch či fóliovníkoch poškodených v dôsledku 
škôd na skle alebo fóliách vplyvom krupobitia/ľadovca, víchrice 
alebo požiaru, vzťahuje sa už existujúce poistenie plodín i na 
škody, ktoré vzniknú v dôsledku časového posunu alebo straty 
výnosov. Pri takejto poistnej udalosti sa poistník podieľa spolu-
účasťou vo výške  50 % z poistného plnenia. 
8. V rámci jedného podniku musia byť poistené všetky krycie 
materiály a tienidlá rovnakého druhu. Rovnako musia byť 
poistené všetky konštrukcie a zariadenia rovnakého druhu vo 
všetkých skleníkoch alebo fóliovníkoch.  
Pri fóliovníkoch je potrebné do poistenia zahrnúť i umelo-
hmotné výplne, ktoré sú frontálne zapracované na bočných 
stenách. 
Pri jednom druhu pestovaných plodín musí byť poistená celá 
pestovaná produkcia. V zásade sa považuje za poistený ročný 
výnos daného druhu plodiny. Inak bude poistníkovi poskytnuté 
poistné plnenie v pomere poistnej čiastky k celkovej hodnote.  
9. Ak v skleníku alebo fóliovníku v jednom roku za sebou 
nasleduje produkcia viacerých plodín, platí v prípade škody pre 
daný druh plodiny poistná čiastka zodpovedajúca jej hodnote, 
maximálne však do výšky poistnej čiastky stanovenej v návrhu.  
10. Poistenie skleníkov s rozmermi výplní viac ako  2,5 m²/ 
jedna výplň, je poistenie možné iba pri krytí umelohmotnými 
výplňami alebo bezpečnostným sklom používanými v záhrad-
níctve. 
11. Výšku poistnej čiastky určuje poistník, pričom platia 
ustanovenia článku 9 „Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie pre prípad krupobitia“ (podpoistenie a prepoistenie).  
 

Článok 2 
Návrh na uzavretie poistenia 

1. Poistným obdobím je kalendárny rok. 
2. Ak sú poisťované plodiny poškodené krupobitím/ľadovcom, 
víchricou alebo požiarom, môžu byť poistené iba do výšky 
hodnoty ich zostávajúceho výnosu. 
3. Poisťované predmety vrátane plodín je potrebné pre každé 
poistné obdobie včas oznámiť poisťovateľovi, (pozri článok 5, 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad 
krupobitia). 
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4. Ak vznikne na krycom materiáli škoda, neposkytuje poisťo-
vateľ na plodiny chránené týmto krycím materiálom poistné 
krytie na ďalšie škody až do momentu úplného zakrytia novým 
krycím materiálom. 

 
Článok 3 

Doba trvania poistenia 
Platia ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie pre prípad krupobitia“. 

   
Článok 4 

Spoluúčasť 
Za škody spôsobené krupobitím/ľadovcom, víchricou alebo po-
žiarom na krycom materiáli, tienidlách, zariadení, konštrukcii a 
na plodinách, ktoré sa nachádzajú pod sklom, umelohmotnými 
výplňami alebo fóliou, bude poskytnuté poistné plnenie bez 
odpočítania spoluúčasti. Pri škodách na plodinách chránených 
krycím materiálom sa poistník podieľa spoluúčasťou vo výške 
8 % z poistnej čiastky.  
 

Článok 5 
Poistné 

Pri uzatvorení poistenia pre prípad krupobitia/ľadovca alebo 
víchrice či požiaru bude poistné za každý mesiac až do 
uplynutia prvého poistného obdobia počítané ako 1/12 ročného 
poistného.   
 

Článok 6 
Poistné plnenie na časovú hodnotu 

Za škody spôsobené krupobitím/ľadovcom, víchricou alebo 
požiarom na umelohmotnom krycom materiáli a fóliách 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie podľa tabuľky časovej 
hodnoty, s ktorou musí byť poistník oboznámený pri uzatvorení 
poistenia alebo pri zmene tabuľky časovej hodnoty. 
 

Článok 7 
Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti 

1. Poistník je povinný každú poistnú udalosť, za ktorú má ná-
rok na poistné plnenie, oznámiť písomne poisťovateľovi do 4 
dní po jej vzniku. 
2. Poistník je povinný v rámci možností postarať sa o minima-
lizáciu škôd a vykonať všetky práce vedúce k znovupostaveniu 
stavebných objektov.  
3. Skleníky a fóliovníky musia byť udržiavané v bezchybnom 
stave. Vzniknuté nedostatky, ktoré sa objavia predovšetkým po 
vzniku škôd, je potrebné bezodkladne odstrániť. Za objekty v 
bezchybnom stave sa považujú: 
a) ak ich nosné časti zodpovedajú platným stavebným nor-

mám, 
b) ak ich hrebene striech, priečky, vetracie zariadenia sú sta-

bilné a nepoškodené, predovšetkým nie sú prehnuté, 
c) ak ich výplň je bezchybná a dostatočne upevnená 
 

Článok 8 
Ostatné ustanovenia 

Platia ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie pre prípad krupobitia“, pokiaľ nie je v týchto „Dopln-
kových poistných podmienkach pre poistenie pre prípad 
krupobitia a víchrice_Záhradníctvo“ uvedené inak.  
 

 


