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.

AGRAR
PAUŠÁL
2018

... a sklízíte jistotu
AGRAR PAUŠÁL
Pojištěná rizika
• krupobití
• požár
Pojistit lze
všechny plodiny uvedené v tabulce hektarových výtěžků,
i další, v tabulce neuvedené plodiny
Tabulkou stanovené hektarové výtěžky je možno změnit.
Pojistná částka
• Pojistník si volí pojistnou částku sám:
-pojištěné výtěžky dle tabulky hektarových výtěžků
-pojištěné výtěžky dle tabulky zvýšené o .. %
-pojištěné výtěžky dle tabulky snížené o 20 % nebo 30 %
-pojištěné výtěžky pro jednotlivé plodiny zvýšené oproti
tabulce
Pojistné
paušální pojistné na hektar pro všechny polní plodiny dle
tabulky hektarových výtěžků (zapůjčený bonus až do 30 %
pojistného)

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NO
VĚ
VELKÝCH ŠKOD

Varianta pojištění proti velkým škodám s pojistným
sníženým o 40 %.
Pojistné plnění bude vyplaceno za škody přesahující 20 % pojistné částky. Spoluúčast činí
20 % z pojistné částky.

AGRAR PAUŠÁL

Tabulka hektarových výtěžků
Plodiny

Pojištěný výtěžek na hektar

pšenice, pšenice špalda,
ječmen, oves, žito, triticale,
proso, směsi obilovin

14 000 Kč

kukuřice na zrno a na siláž

18 000 Kč

brambory, cukrová a krmná
řepa

50 000 Kč

sója, řepka, bob, hrách

17 000 Kč

mák, bodlák, kmín, trávy
a jetel na semeno

20 000 Kč

hořčice, slunečnice

14 000 Kč

Varianty spoluúčasti pro škody krupobitím a požárem: 4 % při škodách dosahujících
8 % pojistné částky, nebo volitelně 0 % s plněním u škod dosahujících 10 % pojistné
částky.

