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
POJISTIT LZE
• ztráty na výnosu chmelových hlávek
v důsledku krupobití
• ztráty na výnosu chmelových hlávek
v důsledku pádu konstrukce způsobeného
vichřicí
• náklady na opravu konstrukce po pádu
způsobeném vichřicí

VARIANTY POJIŠTĚNÍ
• krupobití (ztráta na výnosu)
• krupobití a vichřice - pád konstrukce (ztráta na výnosu)
• krupobití a vichřice - pád konstrukce (ztráta na výnosu
a náhrada nákladů na opravu konstrukce)
Zapůjčený bonus ve výši do 30 % pojistného je poskytován
pro rizika krupobití a vichřice odděleně.

KRUPOBITÍ - PLNĚNÍ
Pojistné plnění - ztráty na výnosu
• pojištěný výtěžek (výnos chmelových hlávek) je
každoročně volitelný a je stejný pro riziko „krupobití“
i pro riziko „vichřice“
• spoluúčast při škodách krupobitím se řídí škodním
průběhem smlouvy dle následující tabulky:
Desetiletý škodní průběh
smlouvy

Spoluúčast při škodě krupobitím (% z pojisté částky)

0

10 % SÚ

do 60 %

12 % SÚ

do 80 %

15 % SÚ

do 110 %

17 % SÚ

do 130 %

20 % SÚ

nad 130 %

23 % SÚ

nové smlouvy

10 % SÚ

VICHŘICE - PLNĚNÍ
Pojistné plnění za škody vichřicí (ztráta na výnosu
hlávek po pádu konstrukce)
Datum vzniku škody

Plnění v % pojištěného
výtěžku

od 10. do 31. července

80%

od 1. srpna do 20. srpna

65%

21. srpen až 15. září

50%

Ručení končí sklizní, nejpozději však 15. září
Pojistné plnění - škody na konstrukci po jejím pádu
• náhrada nákladů na opravu konstrukce je poskytována
na základě skutečně vynaložených nákladů, max.plnění
je stanoveno na 400 000 Kč/ha
• spoluúčast činí 10% pojistné částky konstrukce, max.
400 000 Kč

