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Článok 1 
Rozsah poistenia 

1. Škôlky, rozumejú sa listnaté a ihličnaté dreviny (stromy 
a kríky), môžu byť poistené v osobitnom poistení pre stromové 
škôlky proti škodám spôsobeným krupobitím/ľadovcom. 
2. V náväznosti na poistenie proti škodám spôsobeným krupo-
bitím/ľadovcom je možné uzatvoriť poistenie proti viacerým 
rizikám. V rámci neho môžu byť škôlky poistené proti škodám, 
ktoré vznikajú vplyvom víchrice, zaplavenia, mrazu alebo 
tiažou snehu. 
3. Poistiteľné riziká: 
A. Krupobitie/Ľadovec: Nahradené budú škody, ktoré vznikli 
vplyvom krupobitia/ľadovca na škôlkach. Pri znovuosiatí plodi-
ny po skorých škodách sú hradené náklady na znovuosiatie 
príp. náklady na rastliny. Tieto oznámi poisťovateľ každý rok 
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy alebo zvláštnym ozná-
mením.  
B. Víchrica: V rámci poistenia škôlok proti viacerým rizikám 
budú nahradené škody na poistených plodinách, ktoré budú  
vplyvom víchrice vykorenené, roztlčené, odlomené, odtrhnuté 
alebo natrhnuté alebo odfúknuté. Víchrica musí dosiahnuť 
rýchlosť minimálne 60 km/h. 
C. Zaplavenie: V rámci poistenia škôlok proti viacerým rizikám 
budú nahradené škody na poistených plodinách, ktoré vzniknú 
vyliatím sa vody z brehu alebo mimoridnými zrážkami (rozu-
mejú sa zrážky s intenzitou viac ako 25 l/m² v priebehu ¼ 
hodiny). 
D. Mráz: V rámci poistenia škôlok proti viacerým rizikám budú 
nahradené škody na poistených plodinách, ktoré vzniknú 
počasím podmieneným ochladením atmosféry na hodnotu 
nižšiu ako 0º Celzia. 
E. Tiaž snehu: V rámci poistenia škôlok proti viacerým rizikám 
budú nahradené škody na poistených plodinách, ktoré vzniknú 
neobvyklým zasnežením alebo námrazou (rozumie sa zasne-
ženie alebo námraza s viac ako 125 kg/m³). 
4. Pre poistenie jednotlivých druhov rastlín resp. drevín platí, 
že musí byť poistená v podniku celá ich produkčná plocha. Do 
tej sú zahrnuté všetky rastové štádia tejto dreviny, od príslu-
šného podpníka až po predajný tovar. 
 

Článok 2 
Návrh na uzavretie poistenia 

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí byť písomne 
doručený poisťovateľovi pre riziká zaplavenia a víchrice 
najneskôr do 31. marca pre aktuálne poistné obdobie, pre 

riziká mrazu a tiaže snehu najneskôr do 30. novembra pre 
nasledujúce poistné obdobie. 

 
Článok 3 

Oznámenie o zmenách pre aktuálne poistné obdobie 
Pre škody na škôlkach, ku ktorým dôjde pred aktualizáciou 
poistených plôch, poskytuje poisťovateľ predbežné krytie, 
avšak len pre druhy plodín a sadieb, ktoré boli poistené 
v predchádzajúcom roku, a v rozsahu výpočtu poistného 
v predchádzajúcom roku vychádzajúceho z cien alebo hektáro-
vých výnosov; ale maximálne do poistnej sumy z predchá-
dzajúceho roka. 
 

  Článok 4 
Začiatok poistenia 

Platí začiatok poistenia na základe „Všeobecných poistných 
podmienok pre poistenie pre prípad krupobitia“. 
Za škody na mladých plodinách vo výsevných záhonoch platí 
poistné krytie od 15. júna.  
 

Článok 5 
Poistné plnenie  

Tabuľka s hodnotami poistného plnenia pre poistenie proti via-
cerým rizikám pre škôlky je uvedená poisťovateľom každo-
ročne vopred v poistnom návrhu alebo prostredníctvom zvlášt-
neho oznámenia. Plnenie za škody spôsobené víchricou, 
zaplavením, mrazom a tiažou snehu je poskytnuté v prípade, 
že škoda vznikla na minimálne 10 % poistenej plochy podľa 
poistky a škoda je vyššia ako 35 % poistnej čiastky. 
 

Článok 6 
Spoluúčasť 

Spoluúčasť pri škodách (poistných udalostiach) spôsobených 
krupobitím/ľadovcom sa určí podľa úrovne priemerného škodo-
vého priebehu za posledných 10 poistných období pri riziku 
krupobitie/ľadovec  
 

škodový priebeh spoluúčasť 
0% do 100% 8% 
nad 100% 16% 

 
Môže byť dohodnuté zvýšenie spoluúčasti pre škody spôso-
bené krupobitím/ľadovcom (variant „poistenie veľkých škôd“). 
 

Článok 7 
Povinnosti poistníka v prípade škodovej udalosti 

Poistník je povinný oznámiť škodovú udalosť ihneď, najneskôr 
však v lehote do 4 dní.  
Pri škodách povinných k náhrade môže nasledovať obrábanie 
pôdy a znovuosiatie až po písomnom povolení resp. prehliad-
ke poisťovateľa. 
 

Článok 8 
Poistné 

Poistné se vypočítava z poistnej sumy a každoročne dohod-
nutej tarifnej sadzby pre aktuálne poistné obdobie. 
Tarifná sadzba sa riadi podľa citlivosti na krupobitie/ľadovec 
pre daný druh plodiny a podľa miestnych nebezpečí. 
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Článok 9 
Výpoveď 

Poistenie škôlok pre prípad škôd spôsobených krupobitím/ľa-
dovcom a živelnými rizikami sa uzatvára na dobu neurčitú 
a môže byť každou zo zmluvných  strán vypovedané ku koncu 
každého kalendárneho roka. Výpoveď musí byť druhej zmluv-
nej strane doručená písomne, najneskôr do 6 týždňov pred 
koncom kalendárneho roka. 
 

Článok 10 
Ostatné ustanovenia 

„Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad 
krupobitia“ platia aj pre poistenie škôlok proti rizikám 
krupobitie/ľadovec a živelným rizikám, pokiaľ tieto nebudú 
zmenené „Doplnkovými poistnými podmienkami pre poistenie 
škôlok“. 
 

 


