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Článok 1
Rozsah poistenia
1. Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „poisťovateľ“) poskytne svojim poistníkom poistné
plnenie za škody na poistených plodinách spôsobené krupobitím/ľadovcom, požiarom a ostatnými živelnými rizikami podľa
bodu 3.
Definície rozsahu poistenia:
2. Základné poistenie: Poistné plnenie je poskytnuté za škody
na poistených plodinách spôsobené krupobitím/ľadovcom
a požiarom.
3. Rozšírené poistenie: O rozšírené poistenie môže poistník
požiadať zvlášť, v nadväznosti na základné poistenie, pričom
môže ísť podľa písmena a.) o „nový osev“, podľa písmena b.)
o „víchricu“, podľa písmena c.) o „zaplavenie“ a podľa písmena
d.) o jarný mráz - tieto riziká je možné pripoistiť jednotlivo
alebo spolu.
a) „živelné riziká spojené s novým osevom“ („nový osev“):
Poistné plnenie je podľa článku 9 poskytnuté za škody na
poistených plodinách spôsobené mrazom, suchom pri vzchádzaní, zaplavením, naplavením pôdy, poškodením vetrom
a požerkami zvieracích škodcov do 15.5. prebiehajúceho
poistného obdobia. Poistné plnenie je poskytnuté za náklady
na nový osev v dôsledku škôd spôsobených poistenými rizikami. Oziminami sa rozumejú plodiny osiate v období august až
november a zberané v nasledujúcom roku, poistené sú za podmienky, že aj v nasledujúcom poistnom období zostane poistná zmluva v platnosti v rovnakom alebo väčšom rozsahu.
Mráz: Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na mladých
rastlinách poklesom teploty vzduchu vo výške 2 m pod teplotu
0°C. Nevzťahuje sa na škody majúce za následok zníženie
výnosu, ani na priame škody mrazom, ktoré vznikli v období
zberu úrody.
Sucho pri vzchádzaní: Poistné plnenie je poskytnuté za škody
spôsobené nedostatkom vlahy pri nevzídení semien. Za nevzídenie sa považuje, ak semeno v dôsledku nedostatočnej vlhkosti v pôde uschne alebo nevyklíči.
Zaplavenie/naplavenie pôdy: Poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za škody na klíčiacich alebo mladých rastlinách, ktoré
vzniknú vplyvom utuženia alebo narušenia pôdneho povrchu
v dôsledku mimoriadnych zrážok (rozumejú sa dažďové zrážky
v intenzite vyššej ako 25 l/ m² v priebehu ¼ hodiny) alebo vyliatia vodného toku na poistené plodiny.
Poškodenie vetrom: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za
škody na mladých rastlinách, ktoré vzniknú v dôsledku pôsobenia vetra. Mladé rastliny musia byť vetrom vytrhnuté z pôdy,

oddelené od koreňov alebo tak silno zakryté ornicou, že ich
ďalší rast nie je zaručený.
Požerky zvieracích škodcov: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody, ktoré vzniknú požerkami zvieracích škodcov na
mladých rastlinách poistených plodín. Poistné plnenie sa
neposkytuje za škody spôsobené lovnou zverou.
b) riziko „víchrica“:
Poistné plnenie je podľa článku 9 poskytnuté za škody na
poistených plodinách spôsobené víchricou od 16.5. prebiehajúceho poistného obdobia. Poistné plnenie je poskytnuté za
bezprostredné zníženie výnosu spôsobené vyrazením zŕn/semien v dôsledku víchrice, ako aj odrazením, zlomením rastlín
alebo oddelením rastlín od koreňov.
Poistné plnenie sa neposkytuje za škody spôsobené nedostatočným opelením alebo poľahnutím, ktoré vznikne napr. v súvislosti s prehnojením. Poľahnutie rastlín sa od škôd zlomením
odlišuje predovšetkým tým, že pozdĺž koľajových riadkov alebo
na okraji pozemku sa nevyskytuje vôbec alebo sa vyskytuje
ojedinele.
c) riziko „zaplavenie“:
Poistné plnenie je podľa článku 9 poskytnuté za škody na
poistených plodinách spôsobené zaplavením od 25. dňa po
osiatí, najskôr však od 16.5. prebiehajúceho poistného obdobia. Škodou sa rozumie bezprostredné zníženie dosiahnutého
množstevného výnosu spôsobené zaplavením.
Poistné krytie sa nevzťahuje na stratu na kvalite, ako aj na
škody na plodinách na retenčných plochách (plochách, ktoré
sú v prípade záplav využité na rozšírenie vodných tokov) a na
plochách, na ktorých je možné riziko zaplavenia predpokladať/predvídať (plochách, na ktorých sa zaplavenie vyskytlo
viac ako jedenkrát v priebehu posledných 10 rokov).
d.) riziko „jarný mráz“:
Poistné plnenie je podľa článku 9 poskytnuté za škody na
poistenej repke ozimnej od štádia „tvorba plodov“ (BBCH70)
po štádium „začiatok zrelosti“ (BBCH80) spôsobené poklesom
teploty vzduchu vo výške 2 m pod teplotu 0°C. Škodou sa rozumie bezprostredné zníženie dosiahnutého množstevného
výnosu spôsobené mrazom. Poistné krytie sa vzťahuje výlučne na poškodenie mladých šešúľ. Pri stanovení výšky škody
budú zohľadnené úplne odumreté šešule a šešule prázdne
v dôsledku mrazu. Ostatné časti rastliny poškodené mrazom
nebudú pri stanovení výšky škody zohľadnené.
4. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody, ktoré
vzniknú z nasledujúcich dôvodov:
- v dôsledku nesprávneho obhospodarovania pôdy ako napr.
nesprávne zvolenou hĺbkou osevu, nesprávne zvoleným termínom osevu, voľbou nesprávneho osiva alebo nesprávnych
odrôd, nedostatočným spracovaním pôdy, neodbornou starostlivosťou o porast
- v dôsledku výpadkov výnosu spôsobených pôdnymi podmienkami
- v dôsledku výpadkov výnosu spôsobených škodcami, chorobami alebo prírodnými katastrofami (napr. záplavami), pokiaľ
nie sú predmetom poistenia
- v dôsledku akýchkoľvek škôd spôsobených kvalitatívnymi
zmenami
- v dôsledku výpadkov výnosov spôsobených oneskorením
zberu vplyvom poveternostného vývoja, ako aj nezozbieraním
úrody napr. z dôvodu nedosiahnutia štádia zberovej zrelosti
v dôsledku oneskoreného osevu
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5. Pokiaľ nie je v nasledujúcom texte alebo v poistnej zmluve
dohodnuté inak, je toto uzatvorené poistenie poistením pre
prípad škody.
Článok 2
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia sú poistníkom uvedené plodiny.
Z danej plodiny musí byť poistená celá plocha.
2. Živelné riziká spojené s novým osevom podľa článku 1 bodu 3, písmena a.), víchricu podľa článku 1, bodu 3, písmena
b.) a zaplavenie podľa článku 1, bodu 3, písmena c.) je možné
poistiť pre nasledujúce plodiny uvedené v skupinách obilininy,
kukurica, olejniny, strukoviny a okopaniny:
skupina
plodín

plodiny

obilniny

pšenica, raž, cirok metlový, pohánka, pšenica
špaldová, pšenica dvojzrnová, jačmeň,
triticale, ovos, proso, obilné miešanky,
ostatné obilné zmesi, amarant

kukurica

kukurica na zrno, kukurica na siláž,
kukurica na osivo

olejniny

slnečnica, mak, repka, horčica, reďkev olejná

strukoviny

hrach siaty, bôb siaty, vika/hrachor, lupina,
sója

okopaniny

kŕmna repa, cukrová repa, chren, tekvica
olejná, zemiaky

Voči riziku sucho pri vzchádzaní podľa článku 1, bodu 3, písmena a.) nie je možné poistiť pre amarant, chren a reďkev
olejnú.
Riziko jarný mráz podľa článku 1, bodu 3, písmena d.) je možné poistiť pre repku ozimnú.
3. V prípade porušenia povinnosti podľa článku 2, bodu 1, bude v prípade poistnej udalosti poistné plnenie znížené v pomere poistenej plochy voči skutočne pestovanej ploche danej
plodiny.
4. Poistený je hlavný produkt poistenej plodiny.
5. V prípade plodín s viacnásobným zberom v priebehu jedného roka je poistený celý ročný výnos danej plodiny.
Článok 3
Návrh na uzavretie poistenia
1. Návrh na uzavretie poistenia pre riziko mráz je potrebné
poisťovateľovi v písomnej forme doručiť najneskôr do 30.11.
pre nasledujúce poistné obdobie. Návrh na uzavretie poistenia
pre riziká sucho pri vzchádzaní a požerky zvieracích škodcov
pri repke olejnej je potrebné poisťovateľovi v písomnej forme
doručiť najneskôr do 31.8. pre nasledujúce poistné obdobie,
pri všetkých ostatných plodinách najneskôr pred osevom danej
plodiny. Návrh na uzavretie poistenia pre riziko víchrica podľa
článku 1, bodu 3, písmena b.) a pre riziko zaplavenie podľa
článku 1, bodu 3, písmena c.) je potrebné poisťovateľovi
v písomnej forme doručiť najneskôr do 15.5. pre prebiehajúce
poistné obdobie. Návrh na uzavretie poistenia pre riziko jarný
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mráz podľa článku 1, bodu 3, písmena d.) je potrebné
poisťovateľovi v písomnej forme doručiť najneskôr do 15.3. pre
prebiehajúce poistné obdobie.
2. Zníženie rozsahu poistného krytia pri poistiteľných rizikách
pre každú plodinu alebo skupinu plodín pre nasledujúce poistné obdobie musí byť poisťovateľovi písomne oznámené
najneskôr 6 týždňov pred koncom prebiehajúceho poistného
obdobia.
Článok 4
Doba trvania poistenia
Doba platnosti poistenia je stanovená vo „Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Článok 5
Začiatok zodpovednosti poisťovateľa
Pre začiatok poistenia v zásade platia „Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Článok 6
Koniec zodpovednosti poisťovateľa
Pre zánik poistenia a výluky z poistenia platia „Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia“, pričom
pre riziko víchrica podľa článku 1, bodu 3, písmena b.) končí
zodpovednosť poisťovateľa najneskôr v deň, kedy plodina
mohla a mala byť pozberaná.
Článok 7
Poistná čiastka
1. Poistná čiastka zodpovedá súčinu plochy a hektárového
výnosu.
2. Pre riziko víchrica podľa článku 1, bodu 3, písmena b.) a riziko zaplavenie podľa článku 1, bodu 3, písmena c.) platí rovnaká poistná čiastka ako pre riziko krupobitie/ľadovec a požiar.
3. Pre riziká mráz, sucho pri vzchádzaní, zaplavenie/naplavenie pôdy, poškodenie vetrom a požerky zvieracích škodcov
podľa článku 1, bodu 3, písmena a.) predstavuje poistná čiastka 20% poistnej čiastky pre riziko krupobitie/ľadovec.
4. Pre riziko jarný mráz podľa článku 1, bodu 3, písmena d.)
predstavuje poistná čiastka 30% poistnej čiastky pre riziko krupobitie/ľadovec. V prípade škody, za ktorú poisťovateľ poskytne poistné plnenie, sa poistná čiastka pre ostatné riziká znižuje. Pre akékoľvek ďalšie škody bude poistné plnenie vypočítané z poistnej čiastky zníženej o poistné plnenie vyplatené za
škodu spôsobenú rizikom jarný mráz.
5. Minimálna poistná čiastka na hektár pre každú plodinu
predstavuje 300 EUR, s výnimkou plodín skupiny pasienky.
Článok 8
Poistné
1. Poistné sa stanoví ako súčin poistnej čiastky pre danú plodinu pre riziko krupobitie/ľadovec a sadzby platnej pre aktuálne poistné obdobie.
2. Poistným sa rozumie jednorazové poistné.
Článok 9
Poistné plnenie
1. Výška poistného plnenia sa určí na základe poistnej čiastky
poškodeného pozemku a rozsahu jeho poškodenia v %. V prípade škôd spôsobených rizikom podľa článku 1, bodu 2 si môže poistník vybrať medzi tromi variantmi spoluúčasti:
a) variant I: Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia spoluúčasť vo výške 8% poistnej čiastky poškodenej plochy pozemku.
b) variant II: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody
prevyšujúce 10% poistnej čiastky poškodenej plochy pozem-
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ku. Poisťovateľ neodpočíta od poistného plnenia žiadnu spoluúčasť. Za škody do výšky 9% sa poistné plnenie neposkytuje.
c) variant III: Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia spoluúčasť vo výške 20% poistnej čiastky poškodenej plochy pozemku.
2. Poistné plnenie za škody do 15.5., spôsobené rizikami podľa článku 1, bodu 3, písmena a.), poisťovateľ poskytne výlučne vtedy, ak je poškodená plocha pozemku najmenej 1 hektár
alebo 10% z daného pozemku. Poistné plnenie poisťovateľ
poskytne za náklady na nový osev pre poškodenú pôvodnú
plodinu vo výške 20% poistnej čiastky platnej v momente vzniku škody, maximálne však 230 EUR na hektár po vykonaní
nového osevu. Nový osev musí byť vykonaný do 31.5. prebiehajúceho poistného obdobia. Ak nie je po škodách, ktoré
vznikli do 15.5. prebiehajúceho poistného obdobia, možné
v dôsledku pretrvávajúcich zrážok vykonať plánovaný nový
osev najneskôr do 15.6. a nie je možné očakávať žiadny výnos, poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo výške 10% poistnej čiastky platnej v momente vzniku škody, maximálne však
100 EUR na hektár. Toto poistné plnenie poisťovateľ poskytne
aj bez vykonania nového osevu, ak je daný pozemok poškodený v rozsahu väčšom ako 5% svojej plochy. Poistné plnenie
za nový osev na poškodenú plochu je poskytnuté najviac
jedenkrát v aktuálnom poistnom období, s výnimkou, ak
poistník požiada zvlášť o poistenie plodiny osiatej v rámci
vykonaného nového osevu. Za skoré škody spôsobené rizikom krupobitie/ľadovec, pri ktorých je možné do 31.5. vykonať
nový osev rovnakej alebo inej plodiny, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie za náklady na nový osev novo osiatej plodiny
do výšky skutočne vynaložených nákladov na nový osev, maximálne však 230 EUR na hektár.
3. Poistné plnenie za škody od 16.5., spôsobené rizikami podľa článku 1, bodu 3, písmena b.) a písmena c.), poisťovateľ
poskytne, ak prekračujú 8% poistnej čiastky poškodeného pozemku.
Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia spoluúčasť vo výške 8% poistnej čiastky poškodenej plochy pozemku.
4. Poistné plnenie za škody spôsobené rizikom jarný mráz na
repke ozimnej podľa článku 1, bodu 3, písmena d.) od štádia
„tvorba plodov“ (BBCH70) po štádium „začiatok zrelosti“
(BBCH80) poisťovateľ poskytne, ak bude na celom pozemku
v dôsledku mrazu naplnených semenami menej ako 50%
existujúcich šešúľ. V takom prípade poisťovateľ poskytne
poistné plnenie vo výške 30% poistnej čiastky platnej v momente vzniku škody. Poistné plnenie sa nevzťahuje na kvety
alebo iné časti rastlín poškodené mrazom
5. Pri viacnásobnom poškodení spôsobenom krupobitím/ľadovcom, požiarom, jarným mrazom, víchricou a zaplavením sa
určí výška celkovej škody. Pri určovaní celkovej výšky škody
budú zohľadnené výlučne škody, ktoré presahujú predpoklady
uvedené v bodoch 1, 3 a 4.
6. Poistné plnenie za škody spôsobené zaplavením podľa
článku 1, bodu 3, písmena c.) poisťovateľ poskytne maximálne do výšky 80% poistnej čiastky poškodeného pozemku
alebo časti pozemku, po odpočítaní spoluúčasti vo výške 8%
poistnej čiastky, pokiaľ bude splnený predpoklad podľa bodu 3.
7. Maximálne poskytnuté poistné plnenie pre riziko zaplavenie
podľa článku 1, bodu 3, písmena c.) predstavuje 30% dohodnutej poistnej čiastky pre riziko zaplavenie za rok a poistnú
zmluvu.
8. Ak kvôli pretrvávajúcej vlhkosti, spôsobenej rizikom zaplavenie podľa článku 1, bodu 3, písmena c.) nie je možný zber
poškodenej plodiny v priebehu 6 týždňov od termínu zberu
obvyklého v danom mieste, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške 30% poistnej čiastky plochy, na ktorej nebol
možný zber, po odpočítaní spoluúčasti vo výške 8% poistnej
čiastky, pokiaľ už nebolo poisťovateľom poskytnuté vyššie

3/3

poistné plnenie za vzniknutú stratu na výnose za škody spôsobené poistenými rizikami.
Článok 10
Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti
1. Poistník je povinný poistnú udalosť písomne oznámiť ihneď,
najneskôr však do 4 dní po jej vzniku.
2. Poistník je povinný v priebehu určovania výšky škody likvidátorovi poskytnúť úplnú kópiu LPIS-výpisu/deklaráciu
v aktuálnom platnom znení.
3. Zber poškodenej plodiny je možné vykonať iba so súhlasom
poisťovateľa. Ak poistník poruší túto povinnosť, je poisťovateľ
oslobodený od povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
Článok 11
Ostatné ustanovenia
Pokiaľ tieto „Doplnkové poistné podmienky pre poistenie pre
prípad krupobitia a ďalších živelných rizík Agrar Basis“ nestanovia inak, platia ustanovenia „Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pre prípad krupobitia“ a ustanovenia
poistnej zmluvy, ktorú predstavuje návrh na uzavretie poistenia prijatý poisťovateľom podľa článku 4 „Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pre prípad krupobitia“.
Článok 12
Vysvetlenie pojmov
Krupobitie/Ľadovec: kusy ľadu rôznej veľkosti, ktoré po vzniku v atmosfére dopadajú na zemský povrch
Požiar: spaľovací proces, ktorý vznikol z rôznych príčin alebo
opustil ohnisko, ďalej sa rozšíril a poškodil predmety poistenia
Víchrica: vietor, ktorého rýchlosť podľa potvrdenia SHMÚ
prekročila hranicu 60 km/h (16,7 m/s), príp. záznamy z Meteoservisu Agra poisťovne o pohybe vzduchu, ktorý prekročil rýchlosť víchrice
Zaplavenie: vystúpenie toku z brehov, splavenie z kopcovitých terénov alebo nepretržitá vodná plocha s trvaním minimálne 48 hodín
Mráz: pokles teploty vzduchu vo výške 2 m pod 0°C potvrdený
meteorologickou službou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 1568/B, IČO: 36 857 220, sídlo: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1; organizačná zložka zahraničnej osoby: Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit, so sídlom Lerchengasse 3-5, 1080 Viedeň, Rakúsko, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod číslom FN 106532s

