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SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD ŠKÔD NA PLODINÁCH 
Pre poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva") uzavretú medzi poisteným a poisťovateľom platia Všeobecné 
poistné podmienky a tieto zmluvné  poistné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 
ČI.  1  
Trvanie zmluvy 
Zmluva sa uzaviera ako dlhodobá na dobu neurčitú. 
Poistné obdobie pri uzavretí dlhodobej poistnej zmluvy je kalendárny rok.  
ČI.  2 
Rozsah poistenia 
Zmluvou sa dojednáva poistenie plodín špecifikované v číslovaných prílohách poistnej zmluvy.  
Poistený má právo výberu z dohodnutých alternatív rizík poistenia pre každé poistné obdobie zvlášť počas 
trvania zmluvy.  
ČI.  3 
Miesto poistenia 
Miestom poistenia sú pozemky poisteného, na ktorých poistené plodiny pestuje.  
Poistený hospodári na pozemkoch v katastrálnom území obcí :  
Okres Košice-okolie : Kalša, Slanské Nové Mesto, Slanec, Slančík, Ruskov, Nový Salaš a Slanská Huta; 
Okres Trebišov : Lastovce, Slivník, Egreš, Zemplínska Teplica, Plechotice, Veľké Ozorovce a Malé Ozorovce. 
ČI.  4 
Poistné 
Podkladom  pre  výpočet  poistného  za jedno poistné obdobie sú údaje vykázané z evidencie poisteného.  
Poisťovateľ má právo kontrolovať podklady použité na výpočet poistného. 
Pri dlhodobej zmluve poistený platí poistné v ročných poistných obdobiach.  
Poistné uhradí poistník alebo poistený za poistné obdobie (kalendárny rok) podľa dohodnutých splátok 
v termínoch (najskorší možný termín splatnosti splátky) príslušného kalendárneho roka: 
do 30.06. – minimálne 30% hodnoty poistného 
do 31.08. – minimálne 40% hodnoty poistného 
do 30.11. – minimálne 20% hodnoty poistného. 
Minimálne celkové poistné v kalendárnom roku je 100 EUR. 
ČI.  5 
Poistná sadzba 
Mechanizmus zmeny poistnej sadzby v priebehu trvania zmluvy 
Úprava poistnej sadzby počas trvania zmluvy je možná na základe vzniknutých poistných udalostí 
a škodovosti poistenia tj. pomeru poistného plnenia (zníženého o spoluúčasť poisteného) k celkovému 
poistnému v príslušnom poistnom období. Úprava poistnej sadzby (zníženie alebo zvýšenie sadzby) pre 
nasledujúce poistné obdobie sa môže vykonať podľa rozsahu škodovosti v bežnom poistnom období podľa 
nasledujúcej tabuľky.  
Tabuľka úpravy poistných sadzieb podľa škodového priebehu : 

Zníženie sadzby za priaznivý škodový priebeh 

Škodovosť  % Zníženie sadzby o (v  %) 
do 10 30 
do 40 20 
40,1 – 50 10 
Zvýšenie sadzby za nepriaznivý škodový priebeh 

Škodový priebeh (%) Zvýšenie sadzby o  (v %)  

75,0 - 90 10 
90,1 - 120 20 
120,1 - 130 40 
130,1 -  >40 (zmluvná dohoda) 
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Mechanizmus úpravy poistnej sadzby pri kombinácii poistných rizík.  
Mechanizmus úpravy poistnej sadzby sa môže uplatniť, ak poistený v danom poistnom období poistí   
výberové riziká zo zmluvne dojednaných možných poistných rizík. 
Tabuľka úpravy poistných sadzieb pri vybraných kombináciách rizík : 
Návrhy sú v prílohe Poistné. xlsx 

ČI.  6  
Povinnosti poisteného 
Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi písomne všetky zmeny týkajúce sa údajov v zmluve, ako je 
skončenie činnosti alebo vzťahu poisteného bližšie označeného v zmluve, zánik predmetu poistenia, ihneď 
po vzniku zmeny. 
ČI.  7  
Poistné plnenie 
Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik poisťovateľa plniť (ďalej len 
„poistná udalosť"). 
Poisťovateľ je povinný plniť v mene platnej na území Slovenskej republiky. 
Poisťovateľ odpočíta od celkového poistného plnenia spoluúčasť poisteného dojednanú v zmluve.  
Plnenie poisťovateľa poukazuje poisťovateľ na účet poisteného v príslušnej pobočke banky. 
Vzájomné splatné pohľadávky je možné uhradiť započítaním zo všetkých poistných udalostí. 
ČI. 8  
Zánik poistenia 
Pre zánik poistenia platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
ČI. 9  
Doručovanie písomností 
Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej  len "adresát") sa považuje za doručenú 
dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že 
sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote 
nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení 
nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, 
ktorú poistník alebo poistený neoznámil. 
ČI. 10  
Splnenie záväzku 
Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je 
splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v jeho peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu 
veriteľovi v hotovosti. 
ČI. 11  
Vyhlásenie poistníka a poisteného 
Poisťovateľ je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámiť poisteného s VPP-P a osobitnými 
Zmluvnými poistnými podmienkami ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jej neoddeliteľnú 
súčasť.  
Písomný súhlas poisteného so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v 
súvislosti s dojednaným poistením a so sprístupnením týchto údajov tretím osobám v súvislosti so správou 
poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých 
záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistený je oprávnený tento súhlas odvolať s tým, že jeho účinky 
nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistený sa zaväzuje 
písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa osobných údajov uvedených v zmluve. 
ČI. 12  
Zmena zmluvných podmienok 
Poisťovateľ môže vykonávať zmeny podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany len 
v rozsahu a za podmienok stanovených v poistnej zmluve. 


