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ZMLUVNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA PLODÍN POŽIAROM 
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 
požiarom. 
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  
Predmet poistenia 
Predmetom poistenia sú  plodiny patriace do skupín obilniny (okrem osivovej kukurice), strukoviny a 
olejniny (ďalej len „plodiny"). 
pri poistení súboru : 

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 : 
poistenie jednej alebo viacerých plodín pestovaných v danom roku patriacich do príslušnej poistenej 
skupiny plodín; 
poistenie celej výmery týchto plodín.  

ČI. 2  
Poistné riziká 
Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín požiarom.  
Poistné krytie proti poškodeniu alebo zničeniu požiarom začína od 1.4. príslušného roka. Poistné krytie 
konči skončením zberu. 
ČI. 3  
Poistné plnenie 
Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak plodiny patriace do skupiny obilniny (okrem osivovej 
kukurice), strukoviny a olejniny boli poškodené požiarom. 
Ak suma vypočítaná ako plnenie na príslušnom samostatnom pozemku je vyššia ako poistná suma   
dohodnutá v zmluvnom dojednaní prislúchajúca ploche tohto pozemku, poisťovateľ je povinný vyplatiť 
len poistnú sumu. 
ČI. 4 
Spoluúčasť 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného maximálne 10 % z priznanej výšky škody na plodine.  
Poistený sa podieľa na plnení z poistnej udalosti vo výške dohodnutej spoluúčasti.  
ČI. 5  
Povinnosti poisteného 
Poistený je povinný poisťovateľovi:  
predložiť zápis o požiari potvrdený orgánom činným v trestnom konaní; ak bol požiar lokalizovaný 
požiarnikmi, predložiť aj zápis vystavený príslušným požiarnym útvarom. 
ČI. 6  
Výklad pojmov 
Skupinou plodín pre toto poistenie sa rozumie zoskupenie príbuzných druhov plodín stanovených 
poisťovateľom. 
Požiarom sa rozumie oheň v podobe plameňa, ktorý nežiaduco a nekontrolovane horí mimo určeného 
ohniska a šíri sa vlastnou silou. Požiarom nie je tlenie (s obmedzeným prístupom kyslíka), bez 
rozžeravenia poistenej veci, aj keď táto zuhoľnatie. 
Skončením zberu sa rozumie:  
pri obilninách, olejninách, strukovinách (okrem nariadkovaných), naloženie plodiny na dopravný 
prostriedok;  
pri strukovinách nariadkovaných, ich pozberanie najneskôr však do 7 dní po nariadkovaní. 
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PRÍLOHA – VÝPOČET POISTNÉHO 
Poistenie C - POISTENIE PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA PLODÍN POŽIAROM 
Výmera ornej pôdy vrátane trvalých porastov 3400 ha. 

Skupina / plodina 
Poistená 

plocha v ha 
Dohodnutá 
úroda t/ha 

Výnos 
celkom 

vt 

Dohodnutá 
cena EUR/t 

Poistná suma 
v EUR 

Sadzba 
v % 

Poistné v EUR 

1 x 2 3 4=(2x3) 5 6=(4x5) 7 8=(6 x 7) 
Obilniny súbor        
Olejniny súbor        
Strukoviny súbor        
 
 


