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ZMLUVNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA PLODÍN VYBRANÝMI 
ŽIVELNÝMI RIZIKAMI 
Všeobecná časť 
Tieto zmluvné poistné podmienky sa vzťahujú na zmluvné poistenie (ďalej len „poistenie") podnikateľov 
podnikajúcich v poľnohospodárstve (ďalej len „poistený") pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín 
vybranými živelnými rizikami. 
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. 
Čl. 1 
Predmet poistenia 
Predmetom poistenia sú plodiny patriace do skupín obilniny, strukoviny, olejniny, krmoviny pestované na 
ornej pôde, okopaniny, zelenina, tabak, chmeľ a jeho sadba ( ďalej len “plodiny”). 
Podmienky poistenia sú : 
pri poistení súboru : 

dojednanie poistenia týchto plodín z „Poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín ľadovcom“ 
a poistenie minimálne 55 % výmery ornej pôdy (alebo minimálne 600  ha)  vrátane  plôch  trvalých 
porastov (vinice, chmeľnice, sady); 
poistenie všetkých plodín pestovaných v danom roku patriacich do príslušnej poistenej skupiny plodín 
(táto podmienka nemusí byť splnená v prípade kukurice na zrno a v prípade, že poisťované plodiny sú 
na väčšej ploche  ako 600 ha ); 
poistenie celej výmery týchto plodín; 

pri poistení výberu : 
dojednanie poistenia týchto plodín z „ Poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín ľadovcom“ 
; 
poistenie jednej alebo viacerých plodín pestovaných v danom roku patriacich do príslušnej poistenej 
skupiny plodín; 
poistenie celej výmery týchto plodín.  

Čl.2 
Poistné riziká 
Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín víchricou (B1), povodňou (B2) a 
záplavou z prietrže mračien (B3). 
Poistné  krytie  proti  poškodeniu  víchricou,  povodňou a záplavou z prietrže mračien začína od vzídenia 
alebo vysadenia s výnimkou: 
-    ozimných obilnín a ozimných olejnín, kde poistné krytie začína po 31.3. príslušného roka, 
-    pri viacročných plodinách od vzniku poistenia do skončenia zberu príslušného roka, 
-    uhoriek, kde poistné krytie začína po vytvorení 4. pravého listu, 
-    chmeľu, kde poistné krytie začína od vyháňania pukov, 
-    tabaku, kde poistné krytie začína 8 dní po vysadení. 
Poistné krytie končí skončením zberu. 
Čl. 3 
Poistné plnenie 
Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak plodiny patriace do skupín obilniny, strukoviny, olejniny, 
krmoviny pestované na ornej pôde, okopaniny, zelenina, tabak, chmeľ a jeho sadba (ďalej len „plodiny") boli 
poškodené alebo zničené víchricou, povodňou alebo záplavou.  
ČI. 4 
Spoluúčasť 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného maximálne 20 % z priznanej výšky škody na plodine.  
Poistený sa podieľa na plnení z poistnej udalosti vo výške dohodnutej spoluúčasti. 
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Čl. 5 
Výklad pojmov 
Orná pôda pre účely tohto poistenia je orná pôda, vrátane plôch trvalých porastov (vinice, chmeľnice, sady) 
vykázaných v štatistickom výkaze „Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5“. 
Skupinou plodín pre toto poistenie sa rozumie zoskupenie príbuzných druhov plodín stanovených 
poisťovateľom. 
Víchricou sa rozumie prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 74 km/hod. Ak 
nemôže byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistená, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za škodu  spôsobenou  
víchricou, ak poistený preukáže, že pohyb vzduchu v okolí miesta poistenia spôsobil škody na stavbách alebo 
veciach rovnako odolných v bezchybnom stave. 
Povodňou sa rozumie zaplavenie väčších alebo menších územných celkov vodou, ktorá sa prirodzeným 
spôsobom vyliala z brehov vodných  tokov,  priehrad  alebo  prírodných  vodných  nádrží,  alebo ktorá tieto 
brehy alebo hrádze pretrhla. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené 
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, ako aj vyliatie z brehov povrchového vodstva, ktoré sa s 
ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať. Za povodeň, ktorú je možné predpokladať, 
považujeme jej výskyt častejší ako jeden krát za desať rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti. 
Záplavou z prietrže mračien sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po istý čas stojí alebo prúdi 
v mieste poistenia, pričom intenzita musí dosiahnuť najmenej 25 mm/m2  spadnutých zrážok za hodinu 
alebo najmenej 70 mm/m2 spadnutých zrážok za 24 hodín. 
Poľahnutie je jav, kedy dochádza k povaleniu porastov, bez príznakov ich mechanického poškodenia. 
Vyorávkou  sa  rozumie  zrušenie  pôvodného  porastu  mechanickým spôsobom. 
Nepoistiteľné vplyvy sú tie, ktoré vzniknú na plodinách z rizík, ktoré nie sú z tohto poistenia kryté. 
Skončením zberu sa rozumie: 
pri obilninách, olejninách, okopaninách a strukovinách (okrem nariadkovaných)naloženie plodiny na 
dopravný prostriedok;  
pri strukovinách, krmovinách  nariadkovaných, ich  pozberanie, najneskôr však do 7 dní po nariadkovaní; 
pri ovocí a hrozne, naloženie úrody na dopravný prostriedok;  
pri cibuli jej pozberanie, najneskôr však do 10 dní po nariadkovaní;  
pri tabaku po zbere listov; 
pri všetkých ostatných plodinách do času, kým majú korene v zemi (napr. priadne rastliny, jednoročné 
liečivé rastliny, koreninové a aromatické rastliny, kapusta, kel, kaleráb, mrkva, petržlen) alebo kým majú 
plody na rastline (napr. rajčiny, uhorky, paprika). 
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PRÍLOHA – VÝPOČET POISTNÉHO 
Poistenie B - POISTENIE PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA PLODÍN VYBRANÝMI ŽIVELNÝMI 
RIZIKAMI 
Výmera ornej pôdy vrátane trvalých porastov 3400 ha. 

Skupina / plodina 
Poistená 

plocha v ha 

Dohodnutá 
úroda 
t/ha 

Výnos 
celkom  

v t 

Dohodnutá 
cena EUR/t 

Poistná suma 
v EUR 

Sadzba v % 
Poistné v EUR 

B1 B2 B3 

1 x 2 3 4=(2x3) 5 6=(4x5) 7 8 9 
10= 

(6 x (7+8+9)) 

Obilniny súbor          
Olejniny súbor          
Strukoviny súbor          

Krmoviny na 
ornej pôde 

súbor 
         

Priadne rastliny súbor          

Okopaniny súbor          

 


