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ZMLUVNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA PLODÍN VYZIMOVANÍM A 
SUCHOM PRI VZCHÁDZANÍ 
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 
vyzimovaním a suchom pri vzchádzaní. 
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 ozimné obilniny a repka ozimná. 
Podmienky poistenia sú : 
pri poistení súboru :  

dojednanie poistenia týchto plodín z „Poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín 
ľadovcom";  
poistenie všetkých pestovaných ozimných obilnín a ozimnej repky;  
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. 

ČI.2  
Poistné riziká 
Poistenie   sa   dojednáva   pre   prípad   poškodenia   alebo   zničenia ozimných  obilnín a ozimných  olejnín  
suchom  pri  vzchádzaní  a vyzimovaním. 
Poistné krytie proti poškodeniu: 
suchom pri vzchádzaní začína vysiatím plodiny a končí jej vzídením, najneskôr do 31.3. roku zberu plodiny, 
vyzimovaním začína vysiatím plodiny a končí 31.3. roku jej zberu. 
ČI. 3  
Poistné 
Podkladom   pre   stanovenie  poistného je  celková  výmera plôch ozimných plodín uvedených v zmluve. 
Poistné sa vypočíta ako súčin celkovej výmery poistených ozimných plodín a sadzby poistného v EUR/ha. 
V  prípade  zmeny  plochy  a  štruktúry  poistených  plodín  vykoná poisťovateľ nový výpočet poistného. 
Poisťovateľ má nárok na poistné za celé poistné obdobie. 
ČI. 4  
Poistné plnenie 
Poisťovateľ  poskytne plnenie len vtedy, ak rozsah poškodenia poistnou udalosťou na hlavnej časti plodiny, na 
pozemku súvislé osiatom (parcele) tým istým druhom plodiny dosiahne aspoň 10 % výmery tohto pozemku. 
Poisťovňa poskytne plnenie len v prípade vyorávky poškodenej plodiny a to sumu zodpovedajúcu hodnote 
pôvodného osiva a práce potrebnej na jej vykonanie, maximálne 150 EUR/ ha. Za škody na ozimných 
plodinách budú pri ich zaoraní v roku zasiatia hradené náklady na nový osev náhradnej plodiny, maximálne 
150 EUR/ha. 
Pri poškodení plodiny v takom rozsahu, že by bolo potrebné zrušiť porast a zasiať náhradnú plodinu, pritom 
ale vyorávku vykonať nie je možné do 10.6. príslušného roku (zamokrený alebo zaplavený pozemok až do 
obdobia, kedy už v roku zberu nie je možné vysiať náhradnú plodinu), poisťovňa hradí sumu vypočítanú ako 
súčin poškodenej plochy, množstva výsevu a ceny pôvodného osiva, maximálne 40 EUR/ha. 
Z vypočítanej sumy poistného plnenia poisťovateľ odpočíta dohodnutú spoluúčasť poisteného na plnení 
uvedenú v zmluve. 
Poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť plnenie z poistnej udalosti v prípade ak poistený nesplní 
podmienku oznámiť vyorávku plodiny alebo nepreukáže vykonanie agrotechnických opatrení.   
ČI. 5 
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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ČI. 6  
Povinnosti poisteného 
Poistený je povinný poisťovateľovi: 
oznámiť zmeny plochy a štruktúry poistených plodín, do 8 dní po ich vysiatí, 
Poistený môže vyorávku vykonať len so súhlasom poisťovateľa a to najneskôr do 10.6. príslušného roku 
ČI. 7  
Výklad pojmov 
Vyzimovaním sa rozumie poškodenie alebo zničenie poistených plodín spôsobené: 
vymrznutím v dôsledku prudkých rozdielov denných a nočných teplôt;  
záplavou (pôdna erózia), zamokrením a povodňou; 
plesňou snežnou. 
Suchom pri vzchádzaní sa rozumie nedostatok vlahy po vysiatí a následné nevyklíčenie porastu ozimnej 
plodiny, ktorý musí byť jeho následkom vyoraný. 
Zamokrením sa rozumie nadbytočné množstvo vody (spôsobené záplavou alebo povodňou), ktorú   aktívna 
vrstva pôdy nedokáže absorbovať. 
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. 
Záplavou sa rozumie vytvorenie vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi na mieste, kde to nie je 
obvyklé (dobu počas, ktorej príde k zničeniu alebo poškodeniu poistených plodín tak, že nie sú schopné 
ďalšieho rastu). 
Vyorávkou sa rozumie zrušenie pôvodného porastu mechanickým spôsobom. 
 
 
PRÍLOHA – VÝPOČET POISTNÉHO 
Poistenie D - POISTENIE PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA PLODÍN VYZIMOVANÍM A SUCHOM PRI 
VZCHÁDZANÍ 
Výmera ornej pôdy, vrátane trvalých porastov 3400,00 ha. 

Skupina / plodina 
Poistená 

plocha v ha 
Sadzba ha/ EUR Poistné v EUR 

1  2 3 4 =(2x3) 

Ozimné obilniny Súbor    

Repka ozimná Súbor    
 


