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(platné od 1. januára 2019)
Obsah
A Všeobecná časť
Článok 1 Úvodné ustanovenia
Článok 2 Návrh, prijatie, začiatok poistenia
Článok 3 Koniec zodpovednosti poisťovateľa
Článok 4 Poistné
Článok 5 Oznámenie o zmene pre bežný rok
Článok 6 Zmena vlastníctva
Článok 7 Poistenie cudzieho rizika
Článok 8 Splatnosť poistného plnenia
Článok 9 Príslušnosť súdu, doručovanie
Článok 10 Ostatné ustanovenia
Článok 11 Predbežné krytie
B Špecifická časť
Článok 12 Predmet poistenia
Článok 13 Poistiteľné riziká
Článok 14 Poistná udalosť
Článok 15 Výluky z poistenia
Článok 16 Poistná hodnota
Článok 17 Poistná čiastka
Článok 18 Poistné plnenie
Článok 19 Poistná udalosť a spoluúčasť
Článok 20 Povinnosti poistníka
Článok 21 Vysvetlenie pojmov
Článok 22 Zmena poistných podmienok a poistného
A Všeobecná časť
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Poistenie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ďalej len „hospodárske zvieratá“, sa uzatvára ako majetkové poistenie za účelom náhrady vzniknutej škody s Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočkou
poisťovne z iného členského štátu, ďalej len „poisťovateľ“.
Článok 2
Návrh, prijatie, začiatok poistenia
1. Navrhovateľ je ten, kto chce s poisťovateľom uzavrieť poistnú zmluvu. Návrh na uzavretie poistenia predkladá navrhovateľ
písomne na formulári poisťovateľa (návrh). V návrhu musia byť uvedené všetky kategórie poisťovaného druhu zvierat, počet
kusov poisťovaného druhu zvierat v každej kategórii, miesto, kde sú poisťované zvieratá ustajnené a všetky ďalšie potrebné
informácie súvisiace s poisťovanými úžitkovými zvieratami.
2. Návrh na poistenie 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 poisťovateľom o prijatí návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistka.
3. Poistné krytie začína 14. dňom po prijatí návrhu na poistenie poisťovateľom.
4. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.
5. Poistným obdobím je kalendárny rok.
Článok 3
Koniec zodpovednosti poisťovateľa
1. Poistenie končí výpoveďou poistníka alebo poisťovateľa. 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. Poistné krytie
končí uplynutím poistného obdobia.
2. Zrušením predmetu poistenia končí poistenie dňom ukončenia chovu zvierat, najskôr však mesiac potom, ako bolo písomné
oznámenie o ukončení chovu poisťovateľovi doručené.
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Článok 4
Poistné
1. Poistné za poistenie zvierat je bežným poistným v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších
predpisov.
2. Súčasťou poistného sú poplatky platné a zavedené počas doby trvania zmluvy alebo odvody, dane všetkých druhov, platené
na základe poistnej zmluvy alebo poistného.
3. Poisťovateľ má nárok na poistné počas celej doby poistenia.
4. Poistné je splatné jednorazovo ako ročné poistné alebo v dvoch polročných splátkach.
5. Podkladom pre výpočet poistného je poistná čiastka za jedno zviera danej kategórie a maximálny počet zvierat tejto kategórie,
ktoré poistník v priebehu daného poistného obdobia bude chovať.
6. Poisťovateľ je oprávnený, v prípade, že nebudú dodržané lehoty splatnosti uvedené v tomto bode účtovať úroky z omeškania
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. V prípade neuhradenia splatného poistného platia ustanovenia § 517 ods. 2 a § 801 Občianskeho zákonníka.
Článok 5
Oznámenie o zmene pre bežný rok
1. Poistník musí poisťovateľovi oznámiť informácie o počte a poistných čiastkach chovaných poistených zvierat a pri rastúcich
kategóriách aj informácie o priemernej maximálnej hmotnosti zvierat v danej kategórii podľa článku 2, bod 1.
2. Pre oznámenie zmien je stanovená lehota 15. január prebiehajúceho poistného obdobia.
3. Ak nebude oznámenie o zmenách vykonané v lehote podľa bodu 2, platí výška poistného, stanovená podľa poistných pomerov
predchádzajúceho roku podľa sadzobníka platného pre aktuálny rok. V tomto prípade sa zodpovednosť poisťovateľa vzťahuje
výlučne na poistné pomery oznámené v predchádzajúcom roku a ceny platné pre posledný výpočet poistného, najviac však do
výšky poistnej čiastky platnej v predchádzajúcom roku.
4. Za škody, ktoré nastanú pred doručením oznámenia o zmene pre kalendárny rok, poskytne poisťovateľ predbežné krytie,
avšak iba pre tie kategórie zvierat, ktoré boli poistené v predchádzajúcom roku a v rámci cien platných pre výpočet poistného
v predchádzajúcom roku, najviac však do výšky poistnej čiastky platnej pre predchádzajúci rok.
5. Pre oznámenie o zmene zvierat, ktoré majú byť poistené, je potrebné použiť formulár poisťovateľa. Formuláre musia byť
vyplnené úplne a pravdivo. Ak budú údaje v podstatných bodoch nesprávne alebo neúplné, bude sa postupovať tak, akoby
oznámenie o zmene nebolo predložené v lehote podľa bodu 2.
6. Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi každú zmenu počtu alebo poistnej čiastky poistených zvierat vyššiu ako 10% za
každú kategóriu, inak sa poistné plnenie vzťahuje výlučne na údaje oznámené poistníkom poisťovateľovi pred poslednou
zmenou.
Článok 6
Zmena vlastníctva
1. V prípade zmeny vlastníctva poistených zvierat končí poistenie okamihom zmeny vlastníctva.
2. Účinky zmeny vlastníctva voči poisťovateľovi nastávajú až vtedy, keď sa o tejto zmene dozvie.
3. O zmene vlastníka musí byť poisťovateľ bezodkladne písomne informovaný pôvodným vlastníkom alebo nadobúdateľom.
Skutočnosť, že došlo k zmene, musí byť na požiadanie poisťovateľa vierohodne preukázaná.
Článok 7
Poistenie cudzieho rizika
Pri poistení cudzieho rizika môže poisťovateľ podmieniť poskytnutie poistného plnenia poistníkovi súhlasom poistenca. Inak platia
ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Článok 8
Splatnosť poistného plnenia
1. Poistné plnenie je splatné v lehote 15 dní po ukončení určovania príčiny a rozsahu poistnej udalosti a s tým súvisiaceho
administratívneho spracovania.
2. Pohľadávky poisťovateľa budú započítané voči poistnému plneniu pri jeho vyplatení. Postúpenie poistného plnenia tretej
osobe je prípustné iba so súhlasom poisťovateľa.
Článok 9
Príslušnosť súdu, doručovanie
Pre všetky spory z poistného vzťahu je daná miestna príslušnosť súdu podľa § 84 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Článok 10
Ostatné ustanovenia
1. Všetky oznámenia a vyjadrenia, ktoré má podľa zákona alebo tejto poistnej zmluvy vykonať poisťovateľ, poistník alebo tretia
osoba, musia mať písomnú formu.
2. Písomné vyjadrenia môžu byť vykonané akoukoľvek čitateľnou formou, teda tiež
- telefaxom alebo
- prostredníctvom elektronickej pošty.
Ak nebude došlé 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 vyjadrenia zostane zachovaná, ak bude požiadavke na predloženie vyjadrenia v požadovanej forme vyhovené
v primeranej lehote.
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3. Všetky dojednania, ktoré sa odchyľujú od týchto poistných podmienok alebo iných zvláštnych dojednaní, platia iba v tom
prípade, ak sa tak poisťovateľ písomne vyjadril.
4. Prejavy vôle poistníka, predovšetkým výpovede vykonané voči zástupcom poisťovateľa, sú účinné až vtedy, keď boli doručené
na adresu sídla poisťovateľa.
Článok 11
Predbežné krytie
V prípade nových návrhov ponúka poisťovateľ okamžitú ochranu do výšky poistnej čiastky v rámci platných poistných podmienok
(predbežné krytie). Predbežné krytie začína 14 dní po prijatí návrhu poisťovateľom a zaniká obdržaním poistky. Predbežné krytie
končí doručením poistky. Ak nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy z dôvodu odstúpenia poistníka od návrhu, prináleží poisťovateľovi za dobu platnosti predbežného krytia poistné zodpovedajúce dĺžke tejto doby.
B Špecifická časť
Článok 12
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia sú hospodárske zvieratá, ďalej len „zvieratá“, uvedené v návrhu prijatom poisťovateľom.
2. Podmienkou pre prijatie zvierat do poistenia je:
a) aby zvieratá boli chované v podmienka zodpovedajúcich platným veterinárno-hygienickým predpisom a predpisom na
ochranu zvierat,
b) v chove, ani v jeho susedstve (do vzdialenosti 3 km) sa v dobe podania návrhu a ani v posledných 3 mesiacoch pred
podaním návrhu nevyskytovali žiadne nákazové ochorenia,
c) poistenie všetkých kategórií chovaných zvierat daného druhu.
d) v prípade poistenia jednotlivých škôd na plemenných zvieratách evidencia takéhoto zvieraťa v plemennej knihe.
Článok 13
Poistiteľné riziká
1. Nebezpečné nákazy:
Spoločné pre viacero druhov zvierat: Aujezskyho choroba, brucelóza (B.abortus, B.melitensis, B. suis), echinokokóza
(Hydatiose), horúčky údolia Rift, hydroperikarditída prežúvavcov, japonská encefalitída, katarálna horúčka oviec, krymskokonžská hemoragická horúčka, leptospiróza, listerióza, mor hovädzieho dobytka, myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya
bezziana), paratuberkulóza, Q-horúčka, krívačka a slintačka, antrax (sneť slezinná), prenosná spongiformná encefalopatia (TSE,
BSE), trichinelóza, tuberkulóza hovädzieho dobytka (M. bovis, M. suis, M. avium, M. tuberculosis), tularémia, vero-toxigénna E.
coli, vezikulárna stomatitída, besnota, západo-nílska horúčka.
Nákazy hovädzieho dobytka: anaplazmóza hov. dobytka, babezióza hov. dobytka, bovinná vírusová hnačka hov. dobytka
(BVD), enzootická leukóza hov. dobytka, hemoragická septikémia (Pasteurelóza), malígna katarálna horúčka, IBR/IPV,
nodulárna dermatitída hov. dobytka, ochorenie pľúc hov. dobytka, theilerióza, trichomoniáza, trypanosomóza (prenášaná muchou
tse-tse), veneritická kampylobakterióza genitálií hov. dobytka,
Nákazy ošípaných: africký mor ošípaných, cysticerkóza ošípaných, encefalitída spôsobená vírom Nipah, klasický mor
ošípaných, infekčné ochrnutie ošípaných, vezikulárne ochorenie ošípaných, vírusová gastroenteritída (prenosná
gastroencefalitída ošípaných)
Nákazy oviec: enzootický potrat u oviec (chlamydióza oviec), epididymitída baranov (B.ovis), klusavka, Maedi – Visna, mor
malých prežúvavcov, infekčná agalakcia, Nairobi choroba, kiahne oviec
2. akútna otrava toxickými látkami:
Za akútnu otravu sa nepovažuje kumulovanie toxických látok v tele zvieraťa, autointoxikácia a chronická otrava zvieraťa
3. zásah elektrickým prúdom
4. živelné riziká:
požiar, explózia, zásah blesku, pád lietadla, víchrica, ľadovec, zaplavenie, zosuv pôdy, pád skál, pád pôdnej masy a lavíny, pád
stožiarov a iných predmetov
5. ostatné hromadné ochorenia infekčného pôvodu alebo spôsobené parazitom:
Pre poistné plnenie pri hromadných ochoreniach je stanovená maximálna hranica vo výške 15.000 EUR pre jednu a všetky
poistné udalosti poisteného podniku v jednom poistnom období.
6. škody u plemenných zvierat:
úhyn, núdzové utratenie alebo núdzová porážka v dôsledku akútneho ochorenia neinfekčného pôvodu, úrazu a pôrodných škôd
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Článok 14
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou sa rozumie:
a) uhynutie, nariadené núdzové utratenie, núdzová porážka chorého alebo z nákazy podozrivého poisteného zvieraťa
v dôsledku niektorého z rizík uvedených v článku 13.
b) Za poistnú udalosť sa nepovažuje núdzové utratenie alebo núdzovú porážku poisteného zvieraťa, ak boli vykonané
v súvislosti s ozdravovaním chovu.
2. Poistné udalosti spôsobené nákazou musí poistník doložiť príslušným potvrdením orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej
správy. Pri poistných udalostiach spôsobených živelnými rizikami, ostatnými hromadnými ochoreniami infekčného pôvodu alebo
spôsobenými parazitom, akútnymi otravami toxickými látkami, zásahom elektrickým prúdom a poistné udalosti u plemenných
zvierat musí poistník poisťovateľovi predložiť potvrdenie od oprávneného zverolekára. Pri poistných udalostiach, ktoré vzniknú
v súvislosti s požiarom je súčasťou požadovaných dokladov správa od požiarnikov alebo polície o jeho vzniku a eliminácii.
Zároveň musí poistník predložiť doklad o neškodnom odstránení tela zvieraťa alebo o jeho prijatí na porážku a jeho speňažení.
3. Pri nižšie uvedených nákazách je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie:
a) pri tuberkulóze ošípaných iba v prípade, ak bol pôvodca nákazy jednoznačne preukázaný (Mycobakterium avium ssp.
Avium),
b) pri paratuberkulóze iba v prípade, ak bola nákaza potvrdená bakteriologickým vyšetrení, alebo za klinicky vyradené zvieratá,
u ktorých bolo vykonané bakteriologické vyšetrenie pozitívne alebo u ktorých bol zistený pozitívny patologický nález
c) pri infekčnej rinotracheitíde hov. dobytka (IBR) za vyradené zvieratá v prípade klinických príznakov infekcie alebo sérologického pozitívneho nálezu zistené v bežnom chove (nie plemenné zvieratá).
d) pri bovinnej vírusovej hnačke (BVD/MD), v prípade klinického výskytu infekcie v stáde, ak boli choré alebo podozrivé zvieratá
porazené (nie pri potvrdení pôvodcu nákazy).
e) pri slintačke a krívačke, more hov. dobytka, pľúcnej nákaze hov. dobytka, horúčke údolia Rift, vezikulárnej stomatitíde,
africkom more ošípaných, klasickom more ošípaných, vezikulárnej chorobe ošípaných, Aujezskyho chorobe, more malých
prežúvavcov, kiahňach u oviec, aviárnej infekcii, newcastlskej chorobe – ak sa zlikviduje po potvrdení infekcie celé stádo
f) pri katarálnej horúčke oviec, bovinnej spongiformnej encefalopatii (BSE), tuberkulóze hov. dobytka a brucelóze – ak sa utratia
alebo porazia iba zvieratá zo stáda (v prípade BSE + kohorty), u ktorých bola nákaza potvrdená alebo existuje podozrenie
(klinické vyšetrenie, potvrdenie výskytu protilátok)
g) u ostatných nákaz, ak je výskyt nákazy v chove potvrdený, tzn. na základe laboratórneho preukázania špecifického pôvodcu.
4. V každom z prípadov je poistník povinný poskytnúť poisťovateľovi všetky pravdivé informácie súvisiace s poistnou udalosťou.
Podklady potrebné pre stanovenie výšky škody je potrebné na výzvu poisťovateľa predložiť. V prípade poistnej udalosti podľa
článku 13, bodu 2 „akútna otrava toxickými látkami“ je poistník povinný poisťovateľovi predložiť toxikologický posudok akreditovaného laboratória o príčine akútnej otravy.
Článok 15
Výluky z poistenia
Za poistnú udalosť v zmysle tohto poistenia sa nepovažuje úmrtie poisteného zvieraťa (úhyn, núdzové utratenie, núdzová
porážka) v dôsledku týchto udalostí:
a) hrubé porušenie veterinárno-medicínskych predpisov
b) hrubé zanedbanie zo strany poistníka, jeho zamestnancov alebo blízkych osôb
c) držanie zvierat v neprimeraných podmienkach,
d) nesprávny alebo neodborný veterinárny zákrok,
e) škody, ktorých príčina je z obdobia pred uzatvorením poistenia,
f) vojna, invázia, nepriateľské vyjadrenia, občianska vojna, terorizmus, občianske nepokoje, štrajk alebo blokáda, vojenský
prevrat alebo protiprávne prevzatie moci, iné zlomyseľné konanie skupiny ľudí, ktorá koná v záujme alebo v spojení s politickou
organizáciou, sprisahanie, konfiškácia, násilné vyvlastnenie majetku,
g) rádioaktívna reakcia, rádioaktívne žiarenie alebo rádioaktívna kontaminácia,
h) skŕmenie zvyškov potravín.
Článok 16
Poistná hodnota
Poistnou hodnotou sa rozumie najvyššia dosiahnuteľná trhová cena za poistené zviera v momente poistnej udalosti.
Článok 17
Poistná čiastka
Poistnou čiastkou sa rozumie dohodnutá čiastka za jedno poistené zviera. Pre kategóriu rastúcich zvierat je možné dohodnúť
poistnú čiastku v momente výstupnej hodnoty zvieraťa konkrétnej kategórie. Zvieratá sú pre účely poistenia zaradené do kategórií podľa veku a účelu chovu. Celková poistná čiastka pre danú kategóriu zvierat predstavuje násobok poistnej čiastky jedného
kusa a počtu zvierat danej kategórie.
Článok 18
Poistné plnenie
1. Poistné plnenie sa poskytne vo výške poistnej čiastky konkrétneho zvieraťa, maximálne ale do výšky poistnej hodnoty zvieraťa
v momente vzniku poistnej udalosti. V prípade núdzovej porážky sa poistné plnenie znižuje o cenu zužitkovateľných častí tela
porazeného zvieraťa.
2. Pri rastúcich kategóriách sa poistné plnenie poskytne podľa nasledujúcich tabuliek. Základom pre určenie výšky poistného
plnenia pre rastúce kategórie je výška poistnej čiastky v momente výstupu zvieraťa, maximálne ale do výšky poistnej hodnoty
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zvieraťa v tomto momente (=100%). Skutočná výška poistného plnenia je závislá od veku porazeného zvieraťa v momente
vzniku poistnej udalosti
Ošípané výkrmové do 12 týždňov
Priemerný vek prasiatok/výkrmovej ošípanej v týždňoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33

47

57

64

70

75

80

84

89

92

96

100

Ošípané výkrmové staršie ako 12 týždňov
Priemerná živá hmotnosť uhynutého zvieraťa v kg/kus výkrmovej ošípanej
30-<40

40-<50

50-<60

60-<70

70-<80

80-<90

90-<100

100-<110

>110

60

65

70

75

80

85

90

95

100

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

Plemenné ošípané
Priemerný vek plemenných ošípaných v týždňoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Teľatá do 3 mesiacov
Priemerný vek teliat v mesiacoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

1

2

3

60

80

100

Teľatá do 6 mesiacov
Priemerný vek teliat v mesiacoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

4

5

6

60

80

100

Jalovice a hovädzí dobytok výkrmový od 6 do 12 mesiacov
Priemerný vek jalovíc a výkrmového hovädzieho dobytka v mesiacoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

7

8

9

10

11

12

> 12 mesiacov

70

75

80

85

90

95

100

Jalovice staršie ako 12 mesiacov
Priemerný vek jalovíc a výkrmového hovädzieho dobytka v mesiacoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

≥24 mesiacov

33

47

57

64

70

75

80

84

89

92

96

100

Hovädzí dobytok výkrmový starší ako 12 mesiacov
Priemerná živá hmotnosť uhynutých zvierat v kg/ks výkrmového hov. dobytka

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

<100

100<150

150<200

200<250

250<300

300<350

350<400

400<450

450<500

500<550

550<600

600<650

650<700

>700

40

44

48

52

56

60

65

70

75

80

85

90

95

100
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Jahňatá výkrmové do 6 mesiacov
Priemerný vek jahniat v mesiacoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

1

2

3

4

5

6

33

49

64

78

90

100

Jahňatá výkrmové staršie ako 6 mesiacov
Priemerný vek jahniat v mesiacoch

poistné plnenie v %
poistnej čiastky alebo
poistnej hodnoty

7

8

9

10

11

12

33

49

64

78

90

100

3. V prípade, že poistník chová v deň poistnej udalosti viac zvierat daného druhu a kategórie než je uvedené v poistnej zmluve,
znižuje poisťovateľ poistné plnenie v pomere počtu poistených a skutočne chovaných zvierat. V prípade, že poistník chová v deň
poistnej udalosti menej zvierat daného druhu a kategórie než je uvedené v poistnej zmluve, predstavuje počet skutočne
chovaných zvierat základ pre výpočet poistného plnenia.
Článok 19
Poistná udalosť a spoluúčasť
1. Poistná udalosť je definovaná ako prebiehajúci úhyn alebo núdzové utrácanie zvierat z poisteného chovu v dôsledku jedného
z poistiteľných rizík. Poistná udalosť začína dátumom označeným v oznámení škody ako začiatok škodovej udalosti. Trvanie
poistnej udalosti vzniknutej v dôsledku pôsobenia živelných rizík činí maximálne 72 hodín.
2. Poistník nesie pri každej poistnej udalosti u plemenných zvierat podľa článku 13 bodu 6 spoluúčasť vo výške 4 % z poistnej
čiastky daného poisteného zvieraťa.
3. Poistné plnenie za škody spôsobené hromadnými ochoreniami infekčného pôvodu alebo spôsobených parazitom podľa článku
13, bodu 5, poskytne poisťovateľ výlučne vtedy, ak z dôvodov uvedených v tomto bode pri poistnej udalosti uhynie alebo musí
byť núdzovo utratených či núdzovo porazených viac zvierat ako je priemerný počet zvierat, predstavujúci bežnú ročnú stratu
v podniku za rok, ale najmenej 1 % z celého počtu poistených zvierat.
Článok 20
Povinnosti poistníka

1. Poistník je predovšetkým povinný:
a) v návrhu na poistenie uviesť všetky údaje, týkajúce sa predmetu poistenia, presne a úplne – tzn. predovšetkým o chovaných
zvieratách, ich počte a zdravotnom stave.
Nesmie zamlčať žiadne informácie, ktoré sa týkajú aktuálneho výskytu nákaz v chove a jeho okolí.
b) Starať sa o zvieratá v súlade s platnými veterinárno-hygienickými a –medicínskymi predpismi.
c) V prípade poistnej udalosti, ktorá by mohla zakladať vznik práva na poistné plnenie z tohto poistenia:
vykonať všetky opatrenia smerujúce k zamedzeniu zväčšenia rozsahu škody,
upovedomiť orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ak existuje podozrenie, že sa v chove vyskytla nákaza.
d) Bezodkladne oznámiť poisťovateľovi poistnú udalosť, pokiaľ bola zapríčinená niektorým z rizík uvedených v článku 13.
e) Bezodkladne oznámiť poisťovateľovi, že na základe rozhodnutia štátnych orgánov bolo vykonané núdzové utratenie alebo
núdzová porážka zvieraťa za účelom potlačenia výskytu nákazy.
f) V prípade poistnej udalosti uviesť pri jej hlásení aktuálny počet zvierat danej kategórie.
2. V prípade, že poistník poruší povinnosti uvedené v bode 1. a), je poisťovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy od jej začiatku, ak
by pri znalosti údajov poistníkom zatajených príp. skreslených poistnú zmluvu nebol s poistníkom uzavrel.
3. V prípade, že poistník poruší povinnosti uvedené v ostatných bodoch, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť, ak toto porušenie povinností malo za následok sťaženie alebo znemožnenie určenia príčiny poistnej udalosti; ak toto porušenie povinností malo priamy vplyv na zväčšenie rozsahu poistnej udalosti, môže poisťovateľ poskytnutie poistného plnenia pripadajúce na toto zväčšenie rozsahu škody odmietnuť.
Článok 21
Vysvetlenie pojmov:
a) POISTKA - potvrdenie poisťovateľa o prijatí návrhu na poistenie - v spojení s návrhom a výpočtom poistnej čiastky tvorí
poistnú zmluvu,
b) HOSPODÁRSKE ZVIERA – zviera chované pre ekonomický prínos,
c) NÁKAZA – ochorenie uvedené v článku 13 bod 1,
d) POŽIAR - oheň, ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo sa z tohto ohniska rozšíril; za požiar sa nepovažuje zapálenie
alebo tlenie,
e) ZÁSAH BLESKU – výboj atmosférickej elektrickej energie voči zemskému povrchu,
f) EXPLÓZIA – náhle uvoľnenie energie v dôsledku reakcie nestabilnej chemickej zmesi alebo porušenia zásobníku stlačeného
plynu,
g) PÁD LIETADLA – dopad pilotovaného lietadla, jeho časti alebo jeho nákladu,
h) VÍCHRICA – vietor s rýchlosťou 20,8 m/s a vyššou,
i) ĽADOVEC – atmosférické zrážky v pevnom skupenstve vo forme ľadových zŕn,
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j) ZAPLAVENIE – zatopenie lokality vodou z nadpriemerných dažďových zrážok, vyliatím vodného toku alebo vodou z poškodenej príp. preplnenej vodnej nádrže,
k) ZOSUV PÔDNEJ MASY – prirodzený zosuv horniny alebo pôdnej masy pozdĺž spádnice; za zosuv pôdnej masy sa nepovažuje zosuv pôdnych vrstiev vplyvom ľudskej činnosti (napr. poddolovávaním)
l) PÁD SKÁL A PÔDNEJ MASY – samovoľná deštrukcia skál skalných a zeminých útvarov, pokiaľ nie je vyvolaná ľudskej
činnosťou,
m) PÁD LAVÍN – pohyb masy snehu, ľadu alebo kamenia pozdĺž spádnice
n) PÁD STOŹIAROV A INÝCH PREDMETOV – pád stožiarov, komínov, susedných budov, za pád sa nepovažuje zrútenie
budovy alebo jej časti, v ktorej sa nachádza záujem chránený poistením,
o) PLEMENNÉ ZVIERATÁ – pre účely tohto poistenia sú iba tieto zvieratá: plemenné býky, matky býkov, plemenné kance,
plemenní barani preukazne zapísané v príslušnej plemennej knihe
p) ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM – priamy alebo nepriamy kontakt medzi elektrickým prúdom a zvieraťom
Článok 22
Zmena poistných podmienok a poistného
1. Poisťovateľ je oprávnený zvýšiť tarifnú sadzbu nad hodnotu tarifnej sadzby platnej v bezprostredne predchádzajúcom roku,
a to:
a) pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa riadi náhrada škody alebo majú vplyv na stanovenie výšky
poistného plnenia
b) v prípade, ak sa zvýšia náklady poistenia v súvislosti so zabezpečením zaistenia produktu, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
2. Poisťovateľ je povinný zvýšenú tarifnú sadzbu oznámiť poistníkovi najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred splatnosťou prvej
splátky poistného za obdobie, v ktorom sa má tarifná sadzba 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.
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