V PŘÍPADĚ ŠKODY

VAŠE KONTAKTY

Škody na pojištěných plodinách nahlaste prosím
prostřednictvím internetu (www.agrapojistovna.cz) nebo
e-mailem (agra@agrapojistovna.cz).
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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.
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... a sklízíte jistotu
JAK SE POJISTIT

Pojištění AGRAR ASZ - Pojisti se sám! si sestavuje
zemědělec na míru. Pojišťovně jej navrhuje prostřed
nictvím předtištěného formuláře nebo on-line a ručení
končí sklizní pojištěných plodin.
POJISTITELNÁ RIZIKA

Základní pojištění
skupiny plodin je možno pojistit pro případ
• krupobití
• požáru
Rozšířené pojištění
je možno pro vybrané skupiny plodin sjednat pouze
v návaznosti na základní pojištění
• nové osetí po škodách zaplavením a vichřicí do
15. května
• ztráty na výnosu v důsledku záplavy a vichřice od
16. května

nové osetí po škodách záplavou a vichřicí
• náhrada nákladů po provedeném znovuosetí činí 20 %
pojistné částky pro riziko krupobití původní (poškozené)
plodiny, maximálně však 4 200 Kč/ha

Skupina plodin

pšenice, žito, čirok, pohanka, pšenice špalda, pšenice
dvouzrnka, ječmen, triticale, oves, proso, obilniny - směsky,
amarant laskavec

obiloviny

volitelné

volitelné

kukuřice na zrno, kukuřice na siláž

kukuřice

volitelné

volitelné

slunečnice, len olejný, mák, řepka olejná, hořčice, bodlák
olejný

olejniny

volitelné

volitelné

hrách, bob, peluška, vikev/hrachor, lupina, sója

luskoviny

volitelné

volitelné

krmná řepa, cukrová řepa, křen, brambory, dýně olejná

okopaniny

volitelné

volitelné

trávy a jetel na semeno

trávy/jeteloviny na
semeno

volitelné

volitelné

len přadný, konopí

přadné rostliny

volitelné

TTP, víceleté pícniny, krmné směsky

krmné plodiny

volitelné

rebarbora, špenát, endivie, čekanka, salát, pažitka, brukvovitá
zelenina, čínské zelí, zelí

listová zelenina

volitelné

dýně pro konzum, meloun, paprika, feferony, okurky, rajčata,
lilek, cukety, chřest

plodová zelenina

volitelné

léčivé a kořeninové rostliny, kmín, fenykl

léčivé a
kořeninové rostliny

volitelné

kořenová zelenina, koř. zelenina s listem, čekanka - kořen

kořenová zelenina

volitelné

cibule, česnek, pór

cibuloviny

volitelné

ztráty na výnosu v důsledku záplavy a vichřice
• pojistná částka je shodná s pojistnou částkou pro škody
krupobitím
• pojistné plnění bude poskytnuto za škody, které
přesáhnou 8 % pojistné částky pozemku
• spoluúčast činí 8 %

Jiné plodiny mohou být pro případ krupobití a požáru
pojištěny pouze na základě zvláštního ujednání. To je
podmíněno souhlasem pojistitele vyjádřeným před
podáním návrhu na pojištění.

Základní pojištění

Rozšířené
pojištění

Plodiny pojištěné vždy v rámci skupiny plodin

POJISTNÉ PLNĚNÍ

ztráty na výnosu v důsledku krupobití a požáru
• pojistná částka pro jednotlivé plodiny je volitelná
• spoluúčast činí 8 %

POJISTITELNÉ SKUPINY
PLODIN

POJISTITELNÉ PLODINY

