V PŘÍPADĚ ŠKODY

VAŠE KONTAKTY

Pojištěné chovatele ani ztráty v jejich
chovech neohrozí.
Škody na pojištěných zvířatech nahlaste prosím
prostřednictvím internetu (www.agrapojistovna.cz) nebo
e-mailem (agra@agrapojistovna.cz).
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V případě škod z dalších příčin:
• potvrzení oprávněného veterinárního lékaře
• doklad o neškodném odstranění těla zvířete nebo
o nařízeném utracení a porážce
• doklad o zpeněžení zvířete
• v případě požáru je součástí požadovaných dokladů
záznam hasičů nebo policie o jeho vzniku a zdolávání
• ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody
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Potřebné doklady
U nákazových škod:
• potvrzení orgánu státní veterinární správy
• doklad o neškodném odstranění těla zvířete
• ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody
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Ing. Pavel Střihavka
tel. 736 610 010
strihavka@agrapojistovna.cz
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Ing. Alois Jakl
tel. 736 621 875
jakl@agrapojistovna.cz
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Ing. Jan Holý
tel. 739 455 391
holy@agrapojistovna.cz
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Ing. Tomáš Vincker
tel. 736 621 874
vincker@agrapojistovna.cz
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Ing. Ondřej Pohl
tel. 739 455 393
pohl@agrapojistovna.cz

Marek Bizoň
ředitel
tel. 733 181 480
bizon@agrapojistovna.cz

Agra pojišťovna
Střešovická 748/48, 162 00 Praha 6
tel.: 233 312 836, fax: 233 312 839
e-mail: agra@agrapojistovna.cz, www.agrapojistovna.cz
Chyby způsobené omylem, sazbou a tiskové chyby vyhrazeny. V každém případě
platí Všeobecné pojistné podmínky včetně Doplňujících podmínek v platném znění.

POJIŠTĚNÍ
ZVÍŘAT
2018

... a sklízíte jistotu
POJIŠTĚNÁ ZVÍŘATA
Co lze pojistit
úhyn, nařízené utracení a nutnou porážku u:
• skotu
• prasat
• ovcí
• koz
• drůbeže
Pojistná částka
Pojistnou částku volí pojistník pro každou kategorii
zvířat.

POJISTNÉ VARIANTY
• varianta 1: nákazy
• varianta 2: nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete
elektrickým proudem, živelní nebezpečí
• varianta 3: nákazy, akut. otrava, zasažení zvířete
elektrickým proudem, živelní nebezpečí, jiná hromadná
onemocnění
Variantu 3 lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných
zvířatech.
Zvolená varianta platí pro všechna pojišťovaná zvířata.

POJIŠTĚNÁ RIZIKA
Nákazy
Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu
vymezeném zákonem o péči o zvířata (viz. Veterinární
zákon) a vyjmenované ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat
(článek 14 odst. 1).
Živelní nebezpečí
požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice,
krupobití, záplava, sesouvání půdy, zřícení skal nebo
zemin, pád lavin, pád stožárů a jiných předmětů
Jiná hromadná onemocnění
Akutní otrava zvířete
Zasažení zvířete elektrickým proudem
Škody na plemenných zvířatech
uhynutí, porážka a utracení z důvodu akutní
neinfekční nemoci, úrazu, porodní škody

