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Článok 1 
Rozsah poistenia 

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
(ďalej len „poisťovateľ“) poskytne svojim poistníkom poistné 
plnenie za škody, ktoré vzniknú v dôsledku sucha a horúčav 
na kukurici na zrno a na siláž, sóji, slnečnici, pšenici ozimnej, 
raži ozimnej, ovsi ozimnom a triticale ozimnom. Poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie za škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
nedostatočných zrážok ako aj horúcich dní s teplotami ≥ 33°C 
počas vegetačného obdobia. Vegetačné obdobie je pri plodi-
nách kukurica na zrno, kukurica na siláž, sója a slnečnica 
rozdelené na tri fázy a pri plodinách pšenica ozimná, raž ozim-
ná, ovos ozimný a triticale ozimné na dve fázy. Začiatok a ko-
niec, ako aj dĺžka trvania jednotlivých fáz vegetačného obdobia 
je určená zvlášť podľa regiónu a poistiteľných plodín a je 
poisťovateľom oznámená v poistke. Nedostatočnými zrážkami 
sa rozumie, ak skutočné množstvo zrážok v niektorej z fáz 
vegetačného obdobia dosiahne % zrážkového deficitu stano-
veného poisťovateľom a zverejneného v poistke v porovnaní 
s potrebným množstvom zrážok danej fázy vegetačného obdo-
bia.  
Potrebné množstvo zrážok je určené na základe dlhodobých 
údajov o úhrne zrážok analytického modelu INCA ZAMG 
Viedeň a je oznámené poisťovateľom. 
Horúce dni s teplotami ≥ 33°C sú pri stanovení výšky 
poistného plnenia zohľadnené, ak sa vyskytnú počas poisťo-
vateľom definovaného a na poistke oznámeného obdobia a  
poisťovateľom definovanej a na poistke oznámenej frekvencii.  
Všetky aktuálne údaje o počasí (zrážky a teplotné maximá) 
pochádzajú výlučne z analytického modelu INCA ZAMG 
Viedeň. Do tohto modelu sú prevzaté údaje z meraní 
meteorologických staníc a údaje zo zrážkového radaru od 
SHMÚ. Pri výpočte poistného plnenia sa používajú analytické 
údaje modelu INCA pre referenčné body definované 
poisťovateľom.  Poisťovateľ poskytne zoznam referenčných 
bodov, z ktorých si poistník vyberie ten, ktorý sa nachádza 
v blízkosti poistených plôch. Vybraný referenčný bod je 
následne základom pre stanovenie výšky poistného, ako aj 
zmluvne dohodnutého poistného plnenia.  
 

Článok 2 
Predmet poistenia 

Predmetom poistenia sú s poistníkom dojednané plodiny, pri-
čom je pre každú plodinu potrebné uzavrieť samostatnú 
poistnú zmluvu. Z každej jednej plodiny (druhu/odrody plodi-
ny) musí byť poistená celá výmera podniku. Poistník si môže 
pre každú plodinu vybrať z dvoch variantov s rozdielnymi sadz-
bami poisteného plnenia. 

Článok 3 

Návrh na uzavretie poistenia, prijatie návrhu, začiatok 
zodpovednosti poisťovateľa 

1. Návrh na uzavretie poistenia v písomnej forme je potrebné 
poisťovateľovi doručiť v nadväznosti na poistenie voči krupobi-
tiu/ľadovcu pre danú plodinu. Návrh na poistenie je potrebné 
vyplniť úplne a pravdivo. Návrh na poistenie pre prebiehajúce 
poistné obdobie je potrebné poisťovateľovi doručiť v písomnej 
forme najneskôr 14 dní pred začiatkom prvej fázy vegetačné-
ho obdobia poistenej plodiny.  
2. Zodpovednosť poisťovateľa začína počiatočným dňom prvej 
fázy vegetačného obdobia poistenej plodiny a regiónu. 
 

Článok 4 
Doba trvania poistenia 

Doba platnosti poistenia je stanovená vo „Všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie pre prípad krupobitia“.  
 

Článok 5 
Koniec zodpovednosti poisťovateľa 

Poistné krytie pri plodinách kukurica na zrno, kukurica na siláž 
a sója končí 15. septembra, pri slnečnici 20. augusta a pri 
plodinách pšenica ozimná, raž ozimná, ovos ozimný a triticale 
ozimné v závislosti od vegetačnej zóny, do ktorej je podnik za-
radený, medzi 30. júnom a 15. júlom.  
 

Článok 6 
Poistná čiastka 

Poistnú čiastku pre riziko sucho si môže poistník pre každú 
plodinu zvoliť, maximálne však do výšky stanovenej poisťova-
teľom. Pre škody spôsobené nedostatkom zrážok v jednotli-
vých fázach, ako aj pre horúce dni, je k dispozícii časť poist-
nej čiastky. Poistná čiastka sa rozdelí na jednotlivé fázy a ho-
rúce dni podľa nasledovného rozdeľovacieho kľúča:  
 

plodina 
časť poistnej čiastky v % 

fáza 1 fáza 2 fáza 3 horúce dni 

kukurica, sója 20% 50% 10% 20% 

slnečnica 20% 50% 10% 20% 

pšenica ozimná, 
raž ozimná, ovos 
ozimný a triticale 
ozimné 

40% 40%  - 20% 

 
Článok 7 
Poistné  

1. Poistné sa stanoví ako súčin poistnej čiastky pre danú 
plodinu a sadzby platnej pre aktuálne poistné obdobie.  
2. Poistným sa rozumie jednorazové poistné. 
 

 
 

Článok 8 
Povinnosti poistníka pri vzniku poistnej udalosti 

Poistník je povinný poistnú udalosť písomne oznámiť naj-
neskôr 4 dni po skončení vegetačného obdobia podľa článku 
1, inak je poisťovateľ zbavený povinnosti poskytnúť poistné 
plnenie.  
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Článok 9 
Poistné plnenie 

Sadzby poistného plnenia pre každý variant poistenia voči rizi-
ku sucho oznámi poisťovateľ na návrhu na poistenie a v poist-
ke - poistnej zmluve. Neprebieha žiadne šetrenie poistnej 
udalosti na mieste jej vzniku, preto na rozdiel od ustanovení 
„Všeobecných poistných podmienok“ nie je možné vykonať 
nové šetrenie, ani rekurzné šetrenie škody. V každom prípade 
sa výška poistného plnenia stanoví na základe údajov o zráž-
kach a teplotách zistených SHMÚ. 
Dennou hodnotou pre množstvo zrážok sa rozumie časový 
interval od 6:00 (UTC) aktuálneho dňa do 6:00 (UTC) nasledu-
júceho dňa namerané v mm. Dennou hodnotou pre vysoké 
teploty sa rozumie časový interval medzi 6:00 (UTC) a 18:00 
(UTC) aktuálneho dňa nameraná (Tmax) v °C. 
V každom prípade sa výška poistného plnenia stanoví výlučne 
na základe údajov o zrážkach a teplotách zistených z 
analytického modelu INCA ZAMG Viedeň pre definované 
referenčné body, pričom sa berú do úvahy údaje z meraní 
meteorologických staníc a údaje zo zrážkového radaru od 
SHMÚ. Dennou hodnotou pre množstvo zrážok je hodnota 
nameraná v mm v časovom intervale od 6:00 (UTC) 
aktuálneho dňa do 6:00 (UTC) nasledujúceho dňa. Dennou 
hodnotou pre vysoké teploty je nameraná maximálna hodnota 
(Tmax) v °C  v časovom intervale medzi 6:00 (UTC) a 18:00 
(UTC) aktuálneho dňa. Teplotou alebo maximálnou teplotou sa 
rozumie teplota vzduchu vo výške 2 m. 
 
 

Článok 10 
Ostatné ustanovenia 

1. Pokiaľ tieto „Doplnkové poistné podmienky pre indexové 
poistenie sucha“ nestanovia inak, platia ustanovenia „Všeo-
becných poistných podmienok pre poistenie pre prípad kru-
pobitia.“ 

 


