
Škody na pojištěných plodinách nahlaste prosím 
prostřednictvím internetu (www.agrapojistovna.cz) nebo 
e-mailem (agra@agrapojistovna.cz).

V PŘÍPADĚ ŠKODY VAŠE KONTAKTY

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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tel. 739 455 391
holy@agrapojistovna.cz

5
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Ing. Ondřej Pohl
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Marek Bizoň
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VOLNÝ VÝBĚR 

POJIŠŤOVANÝCH RIZIK

 



... a sklízíte jistotu

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ ŠKODY NA PLODINÁCH

Základní pojištění

U jednotlivých plodin se pojišťuje vždy celá jimi osetá 
plocha.

• pojistná částka pro jednotlivé plodiny je každoročně 
volitelná

• spoluúčast: 8 % při škodách přesahujících 8 % po-
jistné částky, nebo volitelně 0 % s plněním u škod 
dosahujících 10 % pojistné částky pozemku nebo jeho 
poškozené části

Rozšířené pojištění

Rozšířené pojištění je možno sjednat pro vybrané plodiny, 
a to v návaznosti na pojištění základní.
Pojištěná rizika lze pro jednotlivé plodiny dle potřeby 
volit a kombinovat. 

• krupobití 
• požár 

nové osetí po škodách mrazem,  záplavou, vichřicí 
a živočišnými škůdci* do 15. května 
• náhrada nákladů po provedeném znovuosetí  

činí 20 % pojistné částky pro riziko krupobití 
původní (poškozené) plodiny, maximálně však  
6 300 Kč/ha  
* nevztahuje se na škody zvěří

ztráty na výnosu v důsledku vichřice
• pojistná částka je shodná s pojistnou částkou 

pro škody krupobitím
• spoluúčast: 8 % při škodách přesahujících 8 % 

pojistné částky, volitelně je možná spoluúčast  
0 % s plněním u škod dosahujících 10 % pojistné 
částky poškozeného pozemku

ztráty na výnosu v důsledku záplavy
• pojistná částka je shodná s pojistnou částkou 

pro škody krupobitím
• spoluúčast: 8 % při škodách přesahujících 8 % 

pojistné částky, nebo volitelně 0 % s plněním 
u škod dosahujících 10 % pojistné částky 
poškozeného pozemku  
 

porůstání 
• pokud vyklíčí více než 30 % zrn na nepolehlých 

stéblech celého pozemku
• náhrada činí 20 % pojistné částky pro riziko  

krupobití, maximálně však 6 300 Kč/ha 


