
St
ok

ke
te

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

PLODINY NA 
ORNEJ PÔDE, 
ZVIERATÁ 
2022

Poisťujeme to, čo vás živí



Poľnohospodárska prvovýroba je vždy ako prvá konfronto-
vaná škodami, ktoré spôsobujú prejavy extrémnych pove-
ternostných zmien. Tie sa vyskytujú v čoraz kratších inter-
valoch, a hlavne v čoraz väčšej intenzite.

Dôkazom toho bol aj minuloročný nástup skorých jarných
mrazov. Mráz poškodil popri už tradične spomínaných
ovocných sadoch aj mladé porasty maku a cukrovej repy. Pestovatelia boli prinú-
tení opätovne zapriahnuť sejačky a kvôli zabezpečeniu surovín napríklad pre cu-
krovary preosiať takmer 5000 hektárov cukrovej repy. Deficit zrážok vo viacerých 
regiónoch Slovenska sa podpísal pod nedostatočné zapojenie porastov, a tým aj 
pod ich nízke výnosy. Letné ničivé dôsledky ľadovcov, lokálnych zaplavení, víchric 
či požiarov spôsobili ďalšie hlboké vrásky na čele našich pestovateľov. Nie je pot-
rebné zdôrazňovať, že v mnohých prípadoch bez adekvátnej pomoci vo forme
dobre nastaveného poistenia je veľmi ťažké sa s následkami spomínaných „ka-
tastrof“ v poľnohospodárskom podnikaní vyrovnať, zvládnuť finančné výpadky 
príjmov t.j. negatívny dopad extrémov počasia. Tie by mohli byť pre daný subjekt 
dokonca až existenčné!

Agra poisťovňa je jediným na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom 
na Slovensku. Naším cieľom je splniť očakávania našich klientov v súvislosti s čo 
najoptimálnejším poistným krytím, s realizáciou likvidácie škôd ako aj celkovou 
kvalitou poskytovaných služieb.

Ďakujeme všetkým klientom za prejavenú dôveru, partnerom za spoluprácu 
a prajeme Vám v sezóne 2022 veľa zdravia, úspechov, pre poľnohospodárov sa-
mozrejme úspešný pestovateľský rok.

      
      
      Ing. Dalibor Ban
      riaditeľ organizačnej zložky

Plodiny na ornej pôde

Premenlivé a nevyspytateľné počasie vie počas jedného dňa zničiť Vaše celoročné 
pracovné úsilie. V našej ponuke nájdu produkty pestovatelia plodín na ornej pôde, 
aj chovatelia hospodárskych zvierat.

Vyberte si pre svoj podnik optimálne poistenie zodpovedajúce Vašim potrebám.

•  rôzne plodiny pestované na ornej pôde
•  poistené riziká: ľadovec/krupobitie a požiar

•  rôzne plodiny pestované na ornej pôde
•  poistené riziká: ľadovec/krupobitie, požiar, živelné 

 riziká spojené s novým osevom, víchrica

•  jednotlivé plodiny pestované na ornej pôde
•  poistené riziká:
    - základné poistenie: ľadovec/krupobitie a požiar,
    - rozšírené poistenie: živelné riziká spojené 

   s novým osevom, víchrica alebo zaplavenie

•  plodiny: pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozim-
ná, ovos ozimný, triticale ozimné, slnečnica, sója, 
kukurica (na zrno/na siláž)

•  poistené riziko: sucho

•  plodina: cukrová repa
•  poistené riziká: ľadovec/krupobitie, živelné riziká 

spojené s novým osevom

Agrar Paušál

Agrar Univerzál

Agrar Basis

Indexové poistenie sucha

Cukrová repa Univerzál
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Agrar Paušál Agrar Paušál

Poistné
 Paušálne poistné na hektár pre všetky poľné plodiny v závislosti od zvolených 
poistených hektárových výnosov.

Varianty spoluúčasti pri škodách spôsobených ľadovcom/krupobitím a požia-
rom:

•   variant 1: 
5 % pri škodách presahujúcich 8 % poistnej čiastky poškodenej plochy 
alebo jej časti

 
•   variant 2:  

0 % pri škodách presahujúcich 10 % poistnej čiastky poškodenej plochy 
alebo jej časti

•   variant 3:  
20 % pri poistení veľkých škôd presahujúcich 20 % poistnej čiastky poškodenej 
plochy alebo jej časti s poistným zníženým o 40 %

Poistenie slamy
•   poistiteľné riziko: požiar
•   poistiť je možné slamu obilnín (stojace steblo alebo slamu ležiacu v riadkoch)
•   výluky z poistenia: slama v balíkoch a drvená slama
•   poistná čiastka: 150,- EUR/ha
•   spoluúčasť: 0 % z poistnej čiastky

Agrar Paušál

Poistené riziká
ľadovec/krupobitie a požiar

Poistiť je možné
•   všetky poľné plodiny uvedené v tabuľke 

hektárových výnosov
•   pri jednotlivých plodinách sa poisťuje 

vždy celá nimi osiata plocha

Tabuľka hektárových výnosov:

Plodiny Poistený výnos 
v EUR/hektár

pšenica, jačmeň, ovos, raž, triticale, 
pšenica špaldová, pšenica dvojzrnová, 
obilniny - zmesi, jarné obilniny - zmesi, 
pohánka, slnečnica

 530,-

kukurica na zrno a na siláž, kukurica 
na zeleno, kukurica na osivo, cirok  760,-
zemiaky, cukrová a kŕmna repa, chren  2.000,-
vinič  2.000,-
tekvica obyčajná olejná  760,-
sója, repka olejná, hrach siaty, bôb siaty, 
vika, lupina/bôb vlčí, ľan olejný, ľan priad-
ny, šošovica, peluška, reďkev olejná

 630,-

mak, horčica, tráva/ďatelina na semeno, 
lucerna na semeno, proso, 
požlt farbiarsky/ostropestrec, konope, 
láskavec, facélia

 760,-

Poistiť je možné aj ďalšie v tabuľke neuvedené plodiny.

Poistná čiastka
Poistník si môže zvoliť poistené výnosy:

•   podľa tabuľky hektárových výnosov
•   zvýšené pre všetky poistené plodiny 

max. o 100 %*
•   znížené pre všetky poistené plodiny 

max. o 30 %*
•   zvýšené pre jednotlivé plodiny

*základom sú hektárové výnosy uvedené v tabuľke
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Agrar Univerzál Agrar Univerzál

Živelné riziká - nový osev: 
Poistné plnenie za vykonaný nový osev po škodách spôsobených živelnými rizikami:

Sucho pri vzchádzaní - Nedostatok vlahy pri vzchádzaní
•   pri nevyklíčení semien v dôsledku nedostatočnej vlhkosti v pôde do 15. mája
•   platí pre všetky plodiny uvedené v tabuľke hektárových výnosov okrem viniča, 

chrenu, ľanu olejného a priadneho, reďkvi olejnej, trávy na semeno, ďateliny 
na semeno a lucerny na semeno, požltu farbiarskeho, ostropestrecu, konope, 
láskavca  a facélie

Mráz*
•   po poškodení plodín mrazom do 15. mája

Zaplavenie/naplavenie pôdy*
•   po poškodení plodín zaplavením/naplavením pôdy do 15. mája

Poškodenie vetrom*
•   po poškodení plodín vetrom do 15. mája

Požerky zvieracích škodcov*
•   po poškodení plodín požerkami zvieracích škodcov do 15. mája
•   nevzťahuje sa na škody spôsobené lovnou zverou

* platí pre všetky plodiny uvedené v tabuľke hektárových výnosov okrem viniča

Nový osev musí byť vykonaný najneskôr do 15. júna aktuálneho poistného obdobia.

Sadzby poistného plnenia za vykonaný nový osev po poškodení plodín vyššie 
uvedenými rizikami:

základ
navýšenie základu o:

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

130,- EUR/ha 134,- EUR/ha 156,- EUR/ha 169,- EUR/ha 182,- EUR/ha 195,- EUR/ha

Poistné plnenie po vykonanom novom oseve sa neznižuje o spoluúčasť.

Víchrica - výnosová strata
Poistné plnenie v prípade, ak je poškodenie pozemku alebo časti pozemku vyššie 
ako 50 %. Platí pre nasledovné plodiny:
kukurica    500,- EUR/ha
slnečnica    330,- EUR/ha
repka olejná    300,- EUR/ha

Sadzba poistného plnenia pre toto riziko môže byť navýšená do 100%.

Poistenie slamy
•   poistiteľné riziko: požiar
•   poistiť je možné slamu obilnín (stojace steblo alebo slamu ležiacu v riadkoch)
•   výluky z poistenia: slama v balíkoch a drvená slama
•   poistná čiastka: 150,- EUR/ha
•   spoluúčasť: 0 % z poistnej čiastky

Agrar Univerzál

Poistené riziká
ľadovec/krupobitie, požiar, živelné riziká spojené s novým osevom, 
pre vybrané plodiny víchrica - výnosová strata

Poistiť je možné
•   všetky poľné plodiny uvedené v tabuľke hektárových výnosov

Ľadovec/krupobitie a požiar:

Tabuľka hektárových výnosov:

Plodiny Poistený výnos 
v EUR/hektár

pšenica, jačmeň, ovos, raž, triticale,  pšenica špaldová, pšenica dvojzrnová, obilniny - zmesi, 
jarné obilniny - zmesi, pohánka, slnečnica  530,-
kukurica na zrno a na siláž, kukurica na zeleno, kukurica na osivo, cirok  760,-
zemiaky, cukrová a kŕmna repa, chren  2.000,-
vinič  2.000,-
tekvica obyčajná olejná  760,-
sója, repka olejná, hrach siaty, bôb siaty, vika, lupina/bôb vlčí, ľan olejný, ľan priadny, šošovica, 
peluška, reďkev olejná  630,-
mak, horčica, tráva/ďatelina na semeno, lucerna na semeno, proso, požlt farbiarsky/ostrope-
strec, konope, láskavec, facélia  760,-
Poistiť je možné aj ďalšie v tabuľke neuvedené plodiny.

Poistná čiastka
Poistník si môže zvoliť poistené výnosy:

•   podľa tabuľky hektárových výnosov
•   zvýšené pre všetky poistené plodiny max. o 100 %*
•   znížené pre všetky poistené plodiny  max. o 30 %*
•   zvýšené pre jednotlivé plodiny

*základom sú poistené hektárové výnosy uvedené v tabuľke.

Varianty spoluúčasti pri škodách spôsobených ľadovcom/krupobitím
a požiarom:

•   variant 1: 
5 % pri škodách presahujúcich 8 % poistnej čiastky poškodenej plochy 
alebo jej časti

•   variant 2: 
0 % pri škodách presahujúcich 10 % poistnej čiastky poškodenej plochy 
alebo jej časti

•   variant 3: 
20 % pri poistení veľkých škôd presahujúcich 20 % poistnej čiastky poškodenej 
plochy alebo jej časti s poistným zníženým o 40 %

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr 
do 31. augusta
pre riziko sucho 
pri vzchádzaní 
a požerky 
zvieracích 
škodcov pre 
repku olejnú; 
pre ostatné 
plodiny pred 
sejbou.
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Agrar Basis Agrar Basis

Poistiteľné plodiny:

Rozšírené poistenie je možné dojednať pre tieto 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

Pri jednotlivých plodinách sa poisťuje vždy celá nimi osiata plocha.

Poistné
Poistné na hektár závisí od druhu poistenej plodiny, zvoleného rizika a výšky 
poisteného výnosu, ktorý je možné každoročne meniť.

Varianty spoluúčasti pri škodách spôsobených ľadovcom/krupobitím a požia-
rom:

•   variant 1: 
8 % pri škodách presahujúcich 8 % poistnej čiastky poškodenej plochy 
alebo jej časti

 
•   variant 2: 

0 % pri škodách dosahujúcich 10 % poistnej čiastky poškodenej plochy 
alebo jej časti

 
•   variant 3: 

20 % pri poistení veľkých škôd presahujúcich 20 % poistnej čiastky poškodenej 
plochy alebo jej časti s poistným zníženým o 30 %

Nový osev po škodách spôsobených suchom pri vzchádzaní, mrazom, požerkami 
zvieracích škodcov, zaplavením/naplavením a poškodením vetrom
•   poistné plnenie po vykonanom novom oseve predstavuje 20 % poistnej čiastky 

pre riziko ľadovec/krupobitie pôvodnej (poškodenej) plodiny, maximálne však  
230,-EUR/ha, platí aj pre cukrovú repu

•   poistné plnenie po vykonanom novom oseve sa neznižuje o spoluúčasť

Poistenie veľkých škôd
Pri poistení veľkých škôd je poistné znížené o 30 % a spoluúčasť predstavuje
20 % poistnej čiastky poškodeného pozemku alebo jeho časti.

Straty na výnose v dôsledku víchrice alebo zaplavenia
•   poistná čiastka je zhodná s poistnou čiastkou pre škody spôsobené ľadov- 

com/krupobitím
•   spoluúčasť: 8 % z poistnej čiastky poškodeného pozemku alebo jeho časti 

pri škodách presahujúcich 8 % poistnej čiastky celého pozemku

Agrar Basis

Základné poistenie
zahŕňa poistené riziká:
•   ľadovec/krupobitie
•   požiar

Rozšírené poistenie
je možné dojednať pre vybrané jednotlivé 
plodiny v nadväznosti na základné poiste-
nie. 
Poistiteľné riziká (nový osev, víchrica 
alebo zaplavenie) je možné podľa potreby 
zvoliť i kombinovať.

•   nový osev 
po škodách na poistených plodinách 
spôsobených suchom pri vzchádzaní, 
mrazom, požerkami zvieracích škod-
cov (nevzťahuje sa na škody spôsobené 
lovnou zverou), zaplavením/naplavením 
alebo poškodením vetrom do 15. mája

•   víchrica 
straty na výnose v dôsledku víchrice
od 16. mája

•   zaplavenie 
straty na výnose v dôsledku zaplavenia 
od 16. mája, aj v prípade nezberateľ-
nosti

•   jarný mráz pre repku ozimnú 
ak bude v dôsledku mrazu menej 
ako 50 % existujúcich šešúľ naplnených 
semenami v období od štádia „tvorba 
plodov“ až po štádium „začiatok zrelos-
ti“

Poistenie slamy
•   poistiteľné riziko: požiar
•   poistiť je možné slamu obilnín (stojace 

steblo alebo slamu ležiacu v riadkoch)
•   výluky z poistenia: slama v balíkoch 

a drvená slama
•   poistná čiastka: 150,- EUR/ha
•   spoluúčasť: 0 % z poistnej čiastky

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr 
do 31. augusta
pre riziko sucho 
pri vzchádzaní 
a požerky 
zvieracích 
škodcov pre 
repku olejnú; 
pre ostatné 
plodiny pred 
sejbou.
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Cukrová repa Univerzál Indexové poistenie sucha

Cukrová repa Univerzál

Poistené riziká
 •   ľadovec/krupobitie  •   zaplavenie/naplavenie pôdy
 •   sucho - nedostatok vlahy pri vzchádzaní  •   poškodenie vetrom
 •   mráz  •   poškodenie škodcami*
*Poistné plnenie sa neposkytuje za škody spôsobené lovnou zverou

Poistné plnenie za nový osev po poškodení ľadovcom/krupobitím, suchom  
pri vzchádzaní, mrazom, zaplavením/naplavením pôdy, poškodení vetrom  
a škodcami do 15. mája:
   variant 1: 180,- EUR/ha    variant 2: 280,- EUR/ha
 
Voliteľná poistná čiastka pre riziko ľadovec/krupobitie: 
   1.500,- EUR/ha    1.800,- EUR/ha    2.100,- EUR/ha
   1.650,- EUR/ha    1.950,- EUR/ha    2.250,- EUR/ha

Poistné plnenie za nový osev po poškodení ľadovcom/krupobitím, suchom  
pri vzchádzaní, mrazom, zaplavením/naplavením pôdy, poškodení vetrom  
a škodcami do 15. mája:
   variant 3: 380,- EUR/ha** (**Conviso smart)

Poistná čiastka pre riziko ľadovec/krupobitie - Conviso smart:  2.250,- EUR/ha

Spoluúčasť pri škodách spôsobených ľadovcom/krupobitím:
5 % pri škodách presahujúcich 8 % poistnej čiastky poškodeného pozemku 
alebo jeho časti

Poistné plnenie po vykonanom novom oseve sa neznižuje o spoluúčasť.

Poistné plnenie za nový osev - dodatočné straty na výnosoch a straty na výnose 
cukru v závisloslosti od dátumu vykonania nového osevu (poistné plnenie v EUR/ha):

dátum 
nového osevu variant 1 variant 2 variant 3**

dátum 
nového osevu variant 1 variant 2 variant 3**

15. apríl 200 306 406 1. máj 280 410 566
16. apríl 205 312 416 2. máj 285 416 576
17. apríl 210 319 426 3. máj 290 423 586
18. apríl 215 325 436 4. máj 295 429 596
19. apríl 220 332 446 5. máj 300 436 606
20. apríl 225 338 456 6. máj 305 442 616
21. apríl 230 345 466 7. máj 310 449 626
22. apríl 235 351 476 8. máj 315 455 636
23. apríl 240 358 486 9. máj 320 462 646
24. apríl 245 364 496 10. máj 325 468 656
25. apríl 250 371 506 11. máj 330 475 666
26. apríl 255 377 516 12. máj 335 481 676
27. apríl 260 384 526 13. máj 340 488 686
28. apríl 265 390 536 14. máj 345 494 696
29. apríl 270 397 546 15. máj 350 501 706
30. apríl 275 403 556

Indexové poistenie sucha

Poistiť je možné tieto vybrané plodiny:
 •   ovos ozimný  •   kukurica (na zrno a na siláž)
 •   pšenica ozimná (mäkká a tvrdá)  •   slnečnica
 •   raž ozimná  •   sója
 •   triticale ozimné

Poistná čiastka
Poistník si môže zvoliť poistený výnos na hektár pre každú plodinu. 

Maximálna hranica pre: 
•   pšenicu ozimnú (mäkkú a tvrdú), raž ozimnú, ovos ozimný, triticale ozimné 

a slnečnicu je 1.500,- EUR/ha 
•   kukuricu (na zrno a na siláž) a sóju je 2.000,-EUR/ha

Pre každú fázu je k dispozícii časť poistnej čiastky:
(V tabuľke je uvedené fixné rozdelenie poistnej čiastky, ktoré poistník už nemôže meniť.)

Plodina fáza 1
(podiel v %)

fáza 2
(podiel v %)

fáza 3
(podiel v %)

horúce dni
(podiel v %)

kukurica (na zrno a na siláž), sója 20 % 50 % 10 % 20 %
slnečnica 20 % 50 % 10 % 20 %
pšenica ozimná (mäkká a tvrdá), raž ozimná, 
ovos ozimný, triticale ozimné  40 % 40 % - 20 %

Obdobia
V tabuľkách sú uvedené obdobia jednotlivých fáz pre každú vegetačnú zónu 
(okresy sú fixne zaradené do príslušných vegetačných zón - pozri str. 13):

Kukurica (na zrno a na siláž), sója

vegetačná 
zóna

obdobie 
fáza 1

obdobie 
fáza 2

obdobie
fáza 3

obdobie
horúcich dní

zóna 1 15.04. – 10.06. 11.06. – 15.08. 16.08. – 15.09. 25.06. – 01.08.
zóna 2 20.04. – 13.06. 14.06. – 16.08. 17.08. – 15.09. 28.06. – 02.08.
zóna 3 25.04. – 16.06. 17.06. – 17.08. 18.08. – 15.09. 01.07. – 03.08.
zóna 4 30.04. – 19.06. 20.06. – 18.08. 19.08. – 15.09. 04.07. – 04.08.

Slnečnica

vegetačná 
zóna

obdobie 
fáza 1

obdobie 
fáza 2

obdobie
fáza 3

obdobie
horúcich dní

zóna 1 15.04. – 31.05 01.06. – 31.07. 01.08. – 20.08. 15.04. – 20.08.
zóna 2 20.04. – 03.06. 04.06. – 01.08. 02.08. – 20.08. 20.04. – 20.08.
zóna 3 25.04. – 06.06. 07.06. – 02.08. 03.08. – 20.08. 25.04. – 20.08.
zóna 4 30.04. – 09.06. 10.06. – 03.08. 04.08. – 20.08. 30.04. – 20.08.

Pšenica ozimná (mäkká a tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné

vegetačná 
zóna

obdobie 
fáza 1

obdobie 
fáza 2

obdobie
horúcich dní

zóna 1 01.03. – 30.04. 01.05. – 30.06. 01.03. – 30.06.
zóna 2 05.03. – 05.05. 06.05. – 05.07. 05.03. – 05.07.
zóna 3 10.03. – 10.05. 11.05. – 10.07. 10.03. – 10.07.
zóna 4 15.03. – 15.05. 16.05. – 15.07. 15.03. – 15.07.

Pre každú 
plodinu vyplňte 
samostatný 
návrh.

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr 
14 dní pred 
začiatkom 
prvej fázy 
vegetačného 
obdobia poiste-
nej plodiny.

Indexové 
poistenie sucha 
je možné 
uzavrieť 
v nadväznosti 
na poistenie 
danej plodiny 
proti riziku 
ľadovec/krupo-
bitie.

VARIANT 3 
platí 
výlučne 
pre 
Conviso 
Smart

Návrh na 
uzavretie 
poistenia musí 
byť doručený 
najneskôr 
pred sejbou.

Pre každý 
variant vyplňte 
samostatný 
návrh.
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Indexové poistenie sucha Indexové poistenie sucha

Variant 70/36:

Tabuľka poistného plnenia „70“: 
platí pre kukuricu na zrno/na siláž, slnečnicu a sóju 
(fáza 1 a 3 pre každú z plodín)

Zrážkový deficit ≤ 70 %  71 %  72 %  73 %  74 %  75 %  76 %  77 %  78 %  79 %  80 %  81 %
Poistné plnenie
v % z PČ 0 % 10 % 13 % 16 % 19 % 22 % 25 % 28 % 31 % 34 % 37 % 40 %

Zrážkový deficit    82 %  83 %  84 %  85 %  86 %  87 %  88 %  89 %  90 %  91 %  92 %  93 %
Poistné plnenie
v % z PČ 43 % 46 % 49 % 52 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Zrážkový deficit    94 %  95 %  96 %  97 %  98 %  99 %  100 %
Poistné plnenie
v % z PČ 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

PČ = poistná čiastka

Tabuľka poistného plnenia „36“: 
platí pre kukuricu na zrno/na siláž, slnečnicu a sóju (fáza 2 pre každú z plodín), 
pšenicu ozimnú mäkku/tvrdú, raž ozimnú, ovos ozimný a triticale ozimné 
(fáza 1 a 2 pre každú z plodín)

Zrážkový deficit ≤ 36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %  46 %  47 %  48 %
Poistné plnenie
v % z PČ 0 % 10 % 11 % 11 % 12 % 13 % 14 % 14 % 15 % 16 % 16 % 17 % 18 %

Zrážkový deficit    49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56 %  57 %  58 %  59 %  60 %  61 %
Poistné plnenie
v % z PČ 19 % 20 % 21 % 22 % 23 % 25 % 26 % 28 % 30 % 31 % 33 % 34 % 36 %

Zrážkový deficit    62 %  63 %  64 %  65 %  66 %  67 %  68 %  69 %  70 %  71 %  72 %  73 %  74 %
Poistné plnenie
v % z PČ 38 % 39 % 41 % 42 % 44 % 46 % 47 % 49 % 50 % 52 % 54 % 55 % 57 %

Zrážkový deficit    75 %  76 %  77 %  78 %  79 %  80 %  81 %  82 %  83 %  84 %  85 %  86 %  87 %
Poistné plnenie
v % z PČ 58 % 60 % 62 % 63 % 65 % 66 % 68 % 70 % 71 % 73 % 74 % 76 % 78 %

Zrážkový deficit    88 %  89 %  90 %  91 %  92 %  93 %  94 %  95 %  96 %  97 %  98 %  99 %  100 %
Poistné plnenie
v % z PČ 79 % 81 % 82 % 84 % 86 % 87 % 89 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 %

PČ = poistná čiastka

Upozornenie: Ak v niektorý deň zrážky prekročia 30 mm, pre výpočet poistného 
plnenia sa zohľadňuje iba 30 mm. V tabuľkách je uvedený deficit zrážok, pri kto-
rom je poskytované poistné plnenie.

Poistné plnenie:
Obdobie 1 – 3: Poistné plnenie v bežnom roku sa vypláca vtedy, ak je úhrn zrážok 
menší ako priemer zrážok v minulých rokoch.

Obdobie horúcich dní:
Horúcim dňom sa rozumie deň s teplotou rovnou alebo vyššou ako 33 °C. 
Za každý deň, pri ktorom je základ prekročený o viac ako 50 % a dosiahnutá hra-
nica 10 horúcich dní (spoluúčasť; franšíza = minim. hranica poistného plnenia), 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške 5 % z poistnej čiastky.
Poznámka: Poisťovateľ stanoví priemerný počet horúcich dní (= základ).

Poistník si môže zvoliť:
•   variant: 75/50 
•   variant: 70/36

Variant 75/50:

Tabuľka poistného plnenia „75“: 
platí pre kukuricu na zrno/na siláž, slnečnicu a sóju 
(fáza 1 a 3 pre každú z plodín)

Zrážkový deficit ≤ 75 %  76 %  77 %  78 %  79 %  80 %  81 %  82 %  83 %  84 %  85 %  86 %  87 %
Poistné plnenie
v % z PČ 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 %

Zrážkový deficit  88 %  89 %  90 %  91 %  92 %  93 %  94 %  95 %  96 %  97 %  98 %  99 %  100 %
Poistné plnenie
v % z PČ 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabuľka poistného plnenia „50“: 
platí pre kukuricu na zrno/na siláž, slnečnicu a sóju (fáza 2 pre každú z plodín),
pšenicu ozimnú mäkku/tvrdú, raž ozimnú, ovos ozimný a triticale ozimné 
(fáza 1 a 2 pre každú z plodín)

Zrážkový deficit ≤ 50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56 %  57 %  58 %  59 %  60 %  61 %  62 %
Poistné plnenie
v % z PČ 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 %

Zrážkový deficit  63 %  64 %  65 %  66 %  67 %  68 %  69 %  70 %  71 %  72 %  73 %  74 %  75 %
Poistné plnenie
v % z PČ 26 % 28 % 30 % 32 % 34 % 36 % 38 % 40 % 42 % 44 % 46 % 48 % 50 %

Zrážkový deficit  76 %  77 %  78 %  79 %  80 %  81 %  82 %  83 %  84 %  85 %  86 %  87 %  88 %
Poistné plnenie
v % z PČ 52 % 54 % 56 % 58 % 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % 70 % 72 % 74 % 76 %

Zrážkový deficit  89 %  90 %  91 %  92 %  93 %  94 %  95 %  96 %  97 %  98 %  99 %  100 %
Poistné plnenie
v % z PČ 78 % 80 % 82 % 84 % 86 % 88 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 %

PČ = poistná čiastka

NOVÝ VARIANT 
s nižšími hra-
nicami deficitov 
potrebných pre 
začiatok poist-
ného plnenia
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Príklady výpočtu poistného plnenia:

Kukurica: Poistná čiatka 2.000 EUR/ha, zóna 1; poistená výmera celkom: 318 ha

Vegetačná zóna
Obdobie
fáza 1

Obdobie
fáza 2

Obdobie
fáza 3

Obdobie
horúcich dní

zóna 1 15.04. –10.06. 11.06. – 15.08. 16.08. – 15.09. 25.06. – 01.08.
Poistná čiastka 400 1.000 200 400
Priemerný úhrn zrážok/ Horúce dni 138 187 44 10
Aktuálne zrážky/Počet horúcich dní 87 67 50 17
Zrážkový deficit v % 37 64 - -
Poistné plnenie v % z poistnej čiastky 0 28 0 10
Poistné plnenie v EUR/ha 0 280 0 40

Poistené plnenie celkom na celú poistenú výmeru: 101.760,- EUR

Kukurica: Poistná čiastka 2.000 EUR/ha, zóna 1; poistená výmera celkom: 318 ha

Vegetačná zóna
Obdobie
fáza 1

Obdobie
fáza 2

Obdobie
fáza 3

Obdobie
horúcich dní

zóna 1 15.04. –10.06. 11.06. –15.08. 16.08. - 15.09. 25.06. –01.08.
Poistná čiastka 400 1000 200 400
Priemerný úhrn zrážok/Horúce dni 138 187 44 10
Aktuálne zrážky/Počet horúcich dní 87 67 50 17
Zrážkový deficit v % 37 64 - -
Poistné plnenie v % z poistnej čiastky 0 41 0 10
Poistné plnenie v EUR/ha 0 410 0 40

Poistné plnenie celkom na celú poistenú výmeru: 143.100,- EUR 

Pšenica ozimná: Poistná čiatka 1.000 EUR/ha, zóna 2; poistená výmera celkom: 401,40 ha

Vegetačná zóna
Obdobie
fáza 1

Obdobie
fáza 2

Obdobie
horúcich dní

zóna 2 05.03. –05.05. 06.05. – 05.07. 05.03. – 05.07.
Poistná čiastka 400 400 200
Priemerný úhrn zrážok/ Horúce dni 81 130 2
Aktuálne zrážky/Počet horúcich dní 22,30 70 0
Zrážkový deficit v % 72 46 -
Poistné plnenie v % z poistnej čiastky 44 0 0
Poistné plnenie v EUR/ha 176 0 0

Poistné plnenie celkom na celú poistenú výmeru: 70.646,40 EUR 

Pšenica ozimná: Poistná čiatka 1.000 EUR/ha, zóna 2; poistená výmera celkom: 401,40 ha

Vegetačná zóna
Obdobie
fáza 1

Obdobie
fáza 2

Obdobie
horúcich dní

zóna 2 05.03. –05.05. 06.05. –05.07. 05.03. –05.07.
Poistná čiastka 400 400 200
Priemerný úhrn zrážok/Horúce dni 81 130 2
Aktuálne zrážky/Počet horúcich dní 22,30 70 0
Zrážkový deficit v % 72 46 -
Poistné plnenie v % z poistnej čiastky 54 16 0
Poistné plnenie v EUR/ha 216 64 0

Poistné plnenie celkom na celú poistenú výmeru: 112.392,- EUR

Indexové poistenie sucha Indexové poistenie sucha

Rozdelenie okresov do vegetačných 
zón:

Zóna 1:
Dunajská Streda, Komárno, Levice 1, 
Nové Zámky 1, Trebišov

Zóna 2:
Bratislava, Galanta, Hlohovec, 
Košice-okolie, Krupina 1, Levice 2, 
Lučenec, Malacky, Michalovce, Nové 
Zámky 2, Pezinok, Revúca, Rimavská 
Sobota, Senec, Sobrance, Šaľa, Trnava, 
Veľký Krtíš

Zóna 3:
Bánovce nad Bebravou, Gelnica,
Humenné, Košice, Krupina 2, Nitra, 
Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, 
Poltár, Prešov, Prievidza, Rožňava,
Senica, Snina, Spišská Nová Ves,
Topoľčany, Trenčín, Turčianske Teplice, 
Zlaté Moravce

Zóna 4:
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 
Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Dolný 
Kubín, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové 
Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš,
Martin, Medzilaborce, Myjava,
Námestovo, Poprad, Považská Bystrica, 
Púchov, Ružomberok, Sabinov,
Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov,
Svidník, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, 
Žilina

variant 
indexového 
poistenia 
75/50

variant 
indexového 
poistenia
70/36

variant 
indexového 
poistenia 
75/50

variant 
indexového 
poistenia
70/36
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Poistenie zvierat

Poistiť je možné úhyn, nariadené utratenie    
a nutnú porážku:
•   hovädzieho dobytka
•   ošípaných
•   oviec

Poistná čiastka
Poistnú čiastku pre každú kategóriu  
zvierat si poistník zvolí sám.

Varianty poistenia a poistiteľné riziká:
•   variant 1: 

nákazy

•   variant 2:  
nákazy, akútna otrava, zasiahnutie  
zvieraťa elektrickým prúdom, živelné  
riziká

•   variant 3: 
nákazy, akútna otrava, zasiahnutie  
zvieraťa elektrickým prúdom, živelné  
riziká, iné hromadné ochorenia 

•   variant 4: 
nákazy, akútna otrava, zasiahnutie  
zvieraťa elektrickým prúdom, živelné  
riziká, iné hromadné ochorenia a jed-
notlivé škody na plemenných zvieratách

Spoluúčasť 4 % sa uplatňuje iba pri ško-
dách na plemenných zvieratách.

Zvolený variant platí pre všetky poisťované    
zvieratá.

Poistenie zvierat Poistenie Zvierat

Nákazy
Poistiteľné sú nebezpečné nákazy v rozsahu vymedzenom zákonom o starostli-
vosti o zvieratá (viď. Veterinárny zákon) a vymenované vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie hospodárskych zvierat (článok 13 odst. 1).

Živelné riziká
požiar, explózia, zásah bleskom, pád lietadla, víchrica, ľadovec, zaplavenie, zosuv 
pôdy, pád skál alebo pôdnej masy, pád lavín, pád stožiarov a iných predmetov

Iné hromadné ochorenia

Akútne otravy zvierat

Zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom

Škody na plemenných zvieratách
uhynutie, porážka a utratenie zvieraťa z dôvodu akútneho neinfekčného ochore-
nia, úrazu; pôrodné škody

Poistených chovateľov ani straty v ich chovoch zvierat ekonomicky neohrozia.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť poisťovateľovi v prípade škody spôsobe-
nej nákazou, príp. ďalšími poistiteľnými rizikami:
•   potvrdenie orgánu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
•   potvrdenie od oprávneného veterinárneho lekára
•   doklad o neškodnom odstránení tela uhynutého zvieraťa alebo o nariadenom 

utratení a porážke
•   doklad o prijatí zvieraťa na porážku a speňažení tela zvieraťa alebo jeho častí
•   v prípade požiaru záznam hasičov alebo polície o jeho vzniku a likvidácii
•   kópiu hlásenia alebo výkazu o zmene stavu chovaných hospodárskych zvierat 

pre Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat s číslami pasov 
(ušných značiek) uhynutých zvierat, so zaradením do príslušnej kategórie, 
a to pred a po dátume vzniku škody
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Likvidácia škôd  

„Kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha.“

Hlavným cieľom Agra poisťovne ako špecializovanej poisťovne pre poľnohospo-
dárstvo je rýchla a účinná pomoc v prípade vzniku škôd – od likvidácie až  
po vyplatenie poistného plnenia.

Likvidátori Agra poisťovne sú sami aktívni poľnohospodári, priebežne školení  
a používajú medzinárodne uznávané a osvedčené metódy určovania výšky škôd.

Priebeh likvidácie je klientovi vždy vysvetlený, tak aby určenie rozsahu škody  
a výšky poistného plnenia bolo pre neho zrozumiteľné a transparentné.

Nahlasovanie poistných udalostí

Škody vzniknuté na poistených plodinách alebo zvieratách nahláste:

•   vyplnením jednoduchého formulára na webovej stránke  
https://www.agrapoistovna.sk/oznamenie-skody/

•   prostredníctvom portálu Agra poisťovne

Najmodernejšia likvidácia
•   využíva najmodernejšiu technológiu
•   zapája klientov do celkového procesu určovania výšky škôd
•   je vykonávaná skúsenými likvidátormi, ktorí sú tiež aktívni poľnohospodári
•   sa riadi medzinárodne uznávanými a transparentnými pravidlami
•   garantuje rýchle vyplácanie poistného plnenia na základe vopred dohodnutých 

parametrov

Staňte sa aj vy likvidátorom poistných udalostí!

•   Mám poľnohospodárske vzdelanie a v tejto oblasti aktívne pracujem.
•   Zaujímam sa o doplnkovú činnosť, pri ktorej môžem získať ďalšie vedomosti 

a skúsenosti.
•   Rád pomôžem kolegom z odboru v prípade vzniku škody ako likvidátor rýchlo, 

odborne a spoľahlivo.

Odpovedali ste na všetky body „áno“?
Potom sme pre Vás tým správnym partnerom!

Kontaktujte našich regionálnych manažérov, ktorí Vám radi poskytnú ďalšie  
informácie.

Likvidácia škôd Meteoservis

Jedinečné: Meteoservis

Meteoservis AP bol vytvorený v spolupráci s našimi partnermi Zentralanstalt 
für Meteorologie (ZAMG) a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) 
špeciálne pre potreby poľnohospodárov.

Predpoveď počasia je k dispozícii pre nasledujúce 2 dni. Dáta sú aktualizované 
denne - vždy o 6:00, 12:00 a 18:00 hodine.

Meteoservis
•   je najmodernejšou databankou v Európe pre účely predpovede počasia 

pre poľnohospodárov
•   Vám denne poskytuje najaktuálnejšie meteorologické hodnoty
•   je exkluzívnou službou pre vybraný okruh užívateľov
•   Vás podporuje pri Vašich každodenných rozhodnutiach
•   Vám ponúka detailný prehľad počasia
•   je k dispozícii v rozlíšení 1 x 1 km

História
Zvoľte „História“ a pre Vami zadané časové obdobie získate nasledovné meteoro-
logické informácie:
•   priemerná, minimálna a maximálna teplota
•   denný úhrn zrážok
•   vlhkosť vzduchu
•   priemerná a maximálna rýchlosť vetra
•   teplota pôdy

Predpoveď
Zvoľte „Predpoveď“ a získate predpoveď počasia na nasledujúcich 48 hodín 
s týmito meteorologickými informáciami:
•   teplota
•   rýchlosť a smer vetra
•   úhrn zrážok a pravdepodobnosť ich výskytu

Okrem toho tu nájdete i predpokladaný vývoj počasia na nasledujúcich 10 dní: 
meteorologický symbol, teplotu, pravdepodobnosť výskytu zrážok, ako aj rýchlosť        
a smer vetra.

Vstup
•   Ako klient Agra poisťovne máte na portáli k dispozícii bezplatný prístup 

k najlepšiemu meteoservisu na Slovensku.
•   Prístupové údaje Vám pošleme poštou. Po ich obdržaní sa prihláste na: 

https://portal.agrapoistovna.sk/portal/sk/login

Dotazník
pre potenciálneho 
likvidátora: 

LOGIN 
do 
portálu AP:
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Ikona 
pre prihlásenie 
do portálu.

Prihlasovacie 
údaje potrebné 
pre registráciu 
do portálu 
dostane klient 
od poisťovne

Klientský portál Klientský portál

Klientský portál
Ako klient Agra poisťovne máte 
na stránke www.agrapoistovna.sk 
prístup do klientského portálu.

Zaregistrujte sa pomocou Vašich 
prihlasovacích údajov a využívajte 
výhody portálu.

Výhody portálu:

• dokumenty týkajúce sa poistenia 
Vašich plodín alebo zvierat máte 
kedykoľvek k dispozícii

• jednoduché oznámenie škody 
a prehľad o stave jej spracovania

• prístup k Meteoservisu AP a satelit-
nej službe AgraSat

AgraSat
jedinečná služba vďaka ktorej môžete 
sledovať vývoj vegetácie na Vašich 
poliach z vtáčej perpektívy.

Každých päť dní sa objaví nový záznam. 
Satelitné snímky za posledných 12 me-
siacov sú Vám kedykoľvek k dispozícii.

Informácie pre našu satelitnú službu sú 
získavané z obežných satelitov Sentinel 
(ESA) a Landsat (NASA).
Všetky potrebné atmosferické korekcie 
a výpočty vykonáva spoločnosť Österrei-
chische Hagelversicherung.
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Štyri kroky k vyúčtovaniu 
poistnej udalosti:

Agra poisťovňa sa špecializuje na rýchle 
a odborné posúdenie škôd a je Vaším 
spoľahlivým partnerom.

Postup v prípade vzniknutej škody:

1. Oznámenie škody
Prvým krokom je, aby ste vzniknutú 
škodu čo najskôr nahlásili. Môžete 
tak urobiť na našej webovej stránke 
www.agrapoistovna.sk.

2. Plán likvidácií škôd
Oznámená škoda je zaevidovaná 
do elektronického systému plánovania 
likvidácií. Následne je pridelená 
regionálnemu manažérovi a likvidátorovi 
podľa príslušnosti Vášho regiónu. 

3. Likvidácia škody na mieste
Príslušný regionálny manažér Vás bude 
kontaktovať a dohodne termín stretnu-
tia. Termín je určený podľa štádia vývoja 
poškodenej plodiny. Ak ide o plodinu 
pred zberom, likvidácia škody sa vy-
koná prioritne. Posúdenie poškodenia 
rastúcich rastlín sa vykoná po určitej 
dobe, aby bolo možné stanoviť skutočnú 
intenzitu poškodenia plodín. Likvidátor 
spolu s Vami alebo Vaším zástupcom 
odborne stanovia výšku vzniknutej škody 
a vypracujú správu, ktorú obidve strany 
podpíšu. 

4. Vyúčtovanie škody
Škoda je vyúčtovaná po doručení 
všetkých potrebných dokumentov z lik-
vidácie. Poistné plnenie Vám vyplatíme 
po ukončení administratívneho spraco-
vania, zvyčajne do 14 dní. 

Oznámenie škody



Österreichische Hagelversicherung 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
tel.: 02/55 64 34 50, 02/55 64 34 39
e-mail: agra@agrapoistovna.sk
www.agrapoistovna.sk

organizačná zložka poisťovne 
Österreichische Hagelversicherung 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Lerchengasse 3-5, 1081 Viedeň, 
Rakúsko
tel.: 0043 1 403 16 81-64
fax: 0043 1 403 16 81-32
e-mail: office@hagel.at
www.hagel.at

Riaditeľ Ing. Dalibor Bán  0904 14 77 59 ban@agrapoistovna.sk

Kontakty:

Ing. Igor Auxt
stredné Slovensko
0904 14 77 60
auxt@agrapoistovna.sk

Ing. Jozef Dulovič
východné Slovensko
0911 14 77 60
dulovic@agrapoistovna.sk

Ing. Michal Nagy
južné Slovensko
0911 195 199
nagy@agrapoistovna.sk

Ing. Dušan Živčák
západné Slovensko
0904 195 199
zivcak@agrapoistovna.sk

Chyby spôsobené omylom, sadzbou a tlačové chyby sú vyhradené. V každom prípade platia Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie pre prípad krupobitia a príslušné Doplnkové poistné podmienky v platnom znení.

     Naši zástupcovia v regiónoch:


