
NÁVRH

 NA POJIŠTĚNÍ 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

2019

Österreichische Hagelversicherung -
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
organizační složka

Střešovická 748/48
162 00 Praha 6
tel: 233 312 836, fax: 233 312 839
e-mail: agra@agrapojistovna.cz, www.agrapojistovna.cz

pojistník číslo pojistky

IČ oblast (okres)

ulice a č. domu telefon/fax

PSČ mobil

bankovní spojení e-mail

obec

P ZC

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl A, vložka 55595, IČ: 27609871. Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, sídlem Lerchengasse 3-5,  
1080 Vídeň, Rakousko, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 106532s.

úhrada pojistného:

Žádám o pojištění chovaných hospodářských zvířat pojištěním typu: 
 
  1. nákazy

  2. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí

  3. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí, jiná hromadná 
  onemocnění
     jednotlivé škody na plemenných zvířatech

Seznam pojištěných nákaz a živelních rizik viz Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat,  
článek 14., také rubová strana tohoto návrhu.

Žádám o pojištění:  skotu

    prasat

    ovcí

    koz

    drůbeže

 pololetně

 jednorázově

MP/14112018

pojistné k úhradě v Kč:

PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE/POJISTNÍKA: „Zvířata pojišťovaná tímto návrhem jsou - nejsou pojištěny u dalšího pojistitele ………………..…………. (název).  
V návrhu uvádím  správné počty zvířat v jednotlivých kategoriích, v chovu ani v jeho blízkosti (do 3 km) se v současné době nevyskytují nákazy, pro jejichž případ je 
pojištění navrhováno. Seznámil/a jsem s textem „Další prohlášení a odkazy“ na zadní straně návrhu. Jsem si vědom/a, že součástí uzavírané pojistné smlouvy se v 
případě přijetí tohoto návrhu pojistitelem stanou i Všeobecné pojistné podmínky a a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat. Dále jsem si 
vědom/a, že budu vázán/a nejen pojistnou smlouvou, ale i všemi povinnostmi, které jsou obsaženy v pojistných podmínkách, a že nesplnění povinnosti vyplývající 
z pojistných podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejíž jsou součástí.
Převzal/a jsem a přečetl/a jsem si protokol o poradenství, Informační dokument o pojistném produktu, příslušné pojistné podmínky uvedené výše a Informace  
k ochraně osobních údajů.“

Návrh zpracoval:

.............................................................

Dne .............................................................

V...................................................................................dne....................................................................

................................................................................................................................................................
podpis navrhovatele (pojistníka)
DŮLEŽITÉ: u právnických osob uvést HŮLKOVÝM PÍSMEM jméno jednající osoby a funkci



Výpočet pojistného za pojištění hospodářských zvířat

kategorie zvířat pojistná částka (Kč) sazba pojistné v Kč
SK

O
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telata do stáří 6 měsíců

jalovice od stáří 6 měsíců
březí jalovice (od 3. měsíce 
březosti)
krávy

skot ve výkrmu

plemenní býci

matky býků
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Žádám o pojištění chovaných hospodářských zvířat pojištěním typu: 
 
  1. nákazy

  2. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí

  3. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí, jiná hromadná 
  onemocnění
     jednotlivé škody na plemenných zvířatech

Seznam pojištěných nákaz a živelních rizik viz Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat,  
článek 14., také rubová strana tohoto návrhu.

Žádám o pojištění:  skotu

    prasat

    ovcí

    koz

    drůbeže

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl A, vložka 55595, IČ: 27609871. Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, sídlem Lerchengasse 3-5,  
1080 Vídeň, Rakousko, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 106532s.

úhrada pojistného:  pololetně

 jednorázově

MP/14112018

pojistné k úhradě v Kč:

PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE/POJISTNÍKA: „Zvířata pojišťovaná tímto návrhem jsou - nejsou pojištěny u dalšího pojistitele ………………..…………. (název).  
V návrhu uvádím  správné počty zvířat v jednotlivých kategoriích, v chovu ani v jeho blízkosti (do 3 km) se v současné době nevyskytují nákazy, pro jejichž případ je 
pojištění navrhováno. Seznámil/a jsem s textem „Další prohlášení a odkazy“ na zadní straně návrhu. Jsem si vědom/a, že součástí uzavírané pojistné smlouvy se v 
případě přijetí tohoto návrhu pojistitelem stanou i Všeobecné pojistné podmínky a a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat. Dále jsem si 
vědom/a, že budu vázán/a nejen pojistnou smlouvou, ale i všemi povinnostmi, které jsou obsaženy v pojistných podmínkách, a že nesplnění povinnosti vyplývající 
z pojistných podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejíž jsou součástí.
Převzal/a jsem a přečetl/a jsem si protokol o poradenství, Informační dokument o pojistném produktu, příslušné pojistné podmínky uvedené výše a Informace  
k ochraně osobních údajů.“

Návrh zpracoval:

.............................................................

Dne .............................................................

V...................................................................................dne....................................................................

................................................................................................................................................................
podpis navrhovatele (pojistníka)
DŮLEŽITÉ: u právnických osob uvést HŮLKOVÝM PÍSMEM jméno jednající osoby a funkci



Smluvní ujednání:

1. Právní základ: Sjednávané pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Všeobecnými pojistnými podmínkami a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění hospodářských zvířat 
(dále jen „VPPHZ“) a těmito smluvními ujednáními. Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právním řádem České republiky.
2. Pojistné období: Pojištění hospodářských zvířat se sjednává na dobu neurčitou. Pojistným obdobím je kalendářní rok.
V případě, že je pojištění sjednáno v průběhu kalendářního roku, platí pojistník pojistné za období do počátku příštího kalendářního roku  v poměrné výši.
3. Písemná forma všech sdělení: Veškerá oznámení a prohlášení pojistníka jsou platná, jen jsou-li provedena písemně. Pojistník je odpovědný za správnost a úplnost údajů obsažených v 
návrhu na pojištění, a to i v případě, kdy jejich zápis provedla jiná osoba. Pracovníci pojišťovny nejsou oprávněni činit za pojistitele prohlášení, zvláště poskytovat přísliby úhrady. Veškerá 
ujednání a prohlášení jsou pro pojistitele závazná, jen jsou-li jím potvrzena a oficiálně označena.
4. Počátek platnosti smlouvy: Podání návrhu ještě není počátek platnosti smlouvy. Počátek pojištění je, v případě přijetí návrhu pojistitelem: 
a) u rizika nákazy, hromadných onemocnění a u pojištění plemenných zvířat 21. den od doručení návrhu pojistiteli 
b) u živelních rizik (s výjimkou záplavy), akutní otravy a zásahu el. proudem druhý den ve 12.00 hod od doručení návrhu pojistiteli
c) u rizika zaplavení 10. den od doručení návrhu pojistiteli
5. Právo na odstoupení od smlouvy: Navrhovatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení pojistky (nebo oznámení o předběžném krytí) a pojistných podmí-
nek. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno písemně. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit, jestliže pojistné podmínky obdržel pojistník již před podepsáním návrhu nebo 
jestliže doba trvání pojištění je kratší než šest měsíců.
6. Minimální pojistné: Minimální pojistné pro běžné pojistné období je stanoveno ve výši 900,-Kč.
7. Zvláštní slevy: V případě vysokého škodního průběhu pojistitel může v následujícím pojistném období upravit výši zvláštních slev. 
8. Úroky z prodlení: V případě nedodržení lhůty stanovené k úhradě pojistného je pojistitel oprávněn účtovat úroky z prodlení.
9. Spoluúčast: V případě škod na plemenných zvířatech se odečítá spoluúčast ve výši 4% z pojistné částky daného pojištěného zvířete.

Pojištěná rizika:

Nákazy :
společné více druhům zvířat: Aujezskyho choroba, brucelóza (B.abortus, B.melitensis, B.suis), echinokokóza (hydatidóza), horečka údolí Rift, 
hydroperikartitida přežvýkavců, japonská encefalitida, katarální horečka ovcí, krymsko-konžská hemoragická horečka, leptospiróza, listerióza, mor skotu, myiáza (Cochliomya hominivorax, 
Chrysomya bezziana), paratuberkulóza, Q horečka, slintavka a kulhavka, sněť slezinná, transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE, BSE), trichinelóza, tuberkulóza skotu (M. bovis, M 
suis, M avium, M. tuberculosis), tularémie, verotoxigenní E.coli, 
vezikulární stomatitida, vzteklina, západonilská horečka, 
nákazy skotu: anaplazmóza skotu, babesióza skotu, bovinní virová diarrhoea (BVD), enzootická leukóza skotu, hemoragická septikémie (pasteurelóza), hlavnička, infekční rinotracheitida 
skotu (IBR, IBR/IPV), modulární dermatitida skotu, plicní nákaza skotu, theilerióza, trichomonáza, trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse) venerická kampylobakterióza skotu,
nákazy prasat: africký mor prasat, cysticerkóza prasat, encefalitida způsobená virem Nipah, klasický mor prasat, nakažlivá obrna prasat, vezikulární choroba prasat, virová gastroenteritida 
(transmisivní gastroencefalitida prasat),
nákazy ovcí a koz:  artritida a encefalitida koz, enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí), epididymitida beranů (B.ovis), klusavka, Maedi – visna, mor malých přežvýkavců, nakažlivá 
agalakcie, nakažlivá pleuropneumonie koz, nemoc Nairobi, neštovice ovcí a neštovice koz
nákazy drůbeže:  aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní), chlamydióza drůbeže, cholera drůbeže, infekční bronchitida drůbeže,
infekční burzitida (nemoc Gumboro), infekční laryngotracheitida drůbeže, Markova choroba, mykoplasmóza drůbeže (M. gallisepticum, M. synoviae), newcastelská choroba, pulorová 
nákaza (S. pullorum), rinotracheitida krůt, tyf drůbeže, virová hepatitida kachen

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 infekční příčiny nebo parazitárního původu

Akutní otrava zvířete exogenními toxickými látkami

Zasažení zvířete elektrickým proudem

Škody na plemenných zvířatech:
uhynutí, porážka a utracení z důvodu akutní neinfekční nemoci, úrazu, porodní škody



Seznam

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
2019

Österreichische Hagelversicherung -
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
organizační složka

Střešovická 748/48
162 00 Praha 6
tel: 233 312 836, fax: 233 312 839
e-mail: agra@agrapojistovna.cz, www.agrapojistovna.cz

pojistník číslo pojistky
P ZC

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl A, vložka 55595, IČ: 27609871. Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, sídlem Lerchengasse 3-5,  
1080 Vídeň, Rakousko, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 106532s.

kategorie zvířat počet kusů pojistná částka 
(Kč)

max. 
hmotnost 

(kg)

pojistná částka 
(Kč)

místo ustájení 
(obec)

SK
O

T

telata do stáří 6 měsíců *

jalovice od stáří 6 měsíců *
březí jalovice (od 3. měsíce 
březosti)
krávy

skot ve výkrmu *

plemenní býci

matky býků

PR
AS

AT
A

selata do 20 kg 20

mladá prasata 35

prasata ve výkrmu (od 35 kg)*

chovná prasata do 5 měsíců *
prasničky od 5 měsíců do 
připuštění
připuštěné prasničky

prasnice

plemenní kanci

O
VC

E

jehňata do 1 roku *

jehnice od 1 roku

beránci od 1 roku

bahnice

plemenní berani

KO
ZY

kůzlata do 1 roku *

kozičky od 1 roku

plemenní kozli

Celková pojistná částka:

*  U vyznačených kategorií bude v případě škodní události pojistné plnění stanoveno se zohledněním  
    aktuální váhy zvířete.

 V případě pojištění drůbeže vyplňte Seznam zvířat - Drůbež.
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Vezměte prosím na vědomí: Zde naleznete pouze nejdůležitější informace k Vašemu pojištění. Údaje uvedené v tomto 
Informačním dokumentu o pojistném produktu jsou pouze zjednodušeným přehledem. Všechna předsmluvní a smluvní 
ujednání naleznete v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, v pojistce a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění zemědělské produkce 

Zemědělské pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
                                                                                 

Co je předmětem pojištění?
V závislosti na druhu zemědělské produkce jsou v 
rámci sjednané pojistné částky pojištěny: 

 hlavní produkt zemědělských plodin pro případ 
ztrát na množství v důsledku působení určitých 
klimatických jevů

 zařízení sloužící při pěstování a ochraně rostlin 
vůči působení určitých klimatických jevů

 chov hospodářských zvířat pro případ výpadku 
(např. nákazami či hromadným onemocněním)

Na co se pojištění nevztahuje?
 škody výjimečnými přírodními jevy 

(např. zemětřesení, laviny)
 úmyslně způsobené škody
 škody, k nimž došlo před podáním návrhu na pojištění
 škody v produkci vzniklé chybnými manažerskými 

rozhodnutími pojistníka

Existují omezení v pojistném krytí?
 při porušení povinnosti pojistit celou produkci 
plodiny bude celková pojistná částka rozdělena na 
všechny danou plodinou oseté pozemky, pojištěné 
a nepojištěné

 na případné škodě se pojistník podílí spoluúčastí 
ve sjednané výši

 v případě provedení sklizně, zpracování půdy či 
jiných změn před stanovením škody je pojistitel 
zbaven povinnosti poskytnout plnění

 v případě způsobení škody - úmyslně či hrubou 
nedbalostí

 při porušení smluvních ujednání může být pojistná 
ochrana zrušena či omezena

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojistná ochrana se vztahuje na sjednané místo 

pojištění a na předměty pojištění, které byly 
pojistiteli včas oznámeny.

Jaké mám povinnosti?
• informuji Agra pojišťovnu úplně a pravdivě 

o pojišťovaném riziku – před uzavřením pojistné 
smlouvy a po dobu její platnosti

• pojišťuji vždy celou výměru dané plodiny, všechna 
zvířata toho kterého druhu a všechna ochranná 
zařízení stejného typu (povinnost pojištění celé 
produkce)

• každoročně oznamuji včas změny/aktuální údaje 
k pojištěným plodinám/zvířatům/ochranným zařízením

• platím pojistné tak, jak bylo sjednáno
• škodní událost oznámím ve sjednané lhůtě
• spolupracuji při stanovení škody

Kdy a jak provádět platby?
kdy:  pojistné uhradím tak, aby bylo ve sjednané 

lhůtě doručeno na konto pojistitele 
jak:   zpravidla bankovním převodem, popř. jiným 

dohodnutým způsobem

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Začátek: Pojistné krytí začíná pro jednotlivá rizika ve 

sjednané rozhodné dny. U technických zařízení pro 
ochranu rostlin začíná ručení po provedení odborné 
kontroly.

Konec: Pojistná ochrana končí:
• výpovědí ke konci příslušného pojistného období 

(=kalendářního roku)
• sklizní pojištěné plodiny
• u vybraných rizik určenými rozhodnými dny
• u technických zařízení pro ochranu rostlin
okamžikem, kdy ztrácí svou ochrannou funkci

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou formou a ve stanovené lhůtě.
• výpověď podává pojistník písemně sám nebo jím 

prokazatelně zplnomocněná osoba
• pokud má být platnost pojistné smlouvy ukončena 

s koncem pojistného období, tedy kalendářního roku, 
musí být pojišťovně doručena nejpozději 6 týdnů před 
jeho koncem. 
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