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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD KRUPOBITÍ  
A DALŠÍCH ŽIVELNÍCH RIZIK - „UNIVERZÁL MÁK“ 

 (platné od 1. října 2010) 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Pojištění máku, které sjednává Österreichische Hagel-
versicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra 
pojišťovna, organizační složka, dále jen „pojistitel“, se řídí 
„Všeobecnými pojistnými podmínkami“, dále jen „VPP“  
a doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ 
krupobití a dalších živelních rizik „Agrar Univerzál“, pokud není 
v těchto doplňkových pojistných podmínkách, dále jen „DPP-
M“, uvedeno jinak. 
 

Článek 2 
Rozsah pojištění 

Pojistitel poskytne pojistníkům pojistné plnění za škody 
způsobené krupobitím, mrazem, zaplavením/naplavením 
zeminy, větrem a škůdci. 
Za škody způsobené nesprávnou agrotechnikou, nesprávnou 
volbou odrůd, opožděním sklizně a jinými podobnými 
příčinami pojistitel plnění neposkytuje. 
1. Krupobití: Platí VPP, není-li v těchto DPP-M uvedeno 
jinak. 
2. Mráz: Pojistitel poskytne plnění za škody na mladých 
rostlinách, (nikoli za ztrátu na výnosu), které vzniknou 
v důsledku poklesu atmosférických teplot pod 00 C. 
3. Zaplavení/naplavení zeminy: Pojistitel poskytne plnění za 
škody, které vzniknou na klíčících nebo mladých rostlinách 
v důsledku utužení nebo narušení půdního povrchu 
způsobenem mimořádnými dešťovými srážkami (rozumí se 
srážky o intenzitě vyšší než 25l/m2 během ¼ hodiny) nebo 
vybřežením vodního toku. 
4. Poškození větrem: Pojistitel poskytne plnění za škody, 
které vzniknou na mladých rostlinách v důsledku působení 
větru, a to jejich vytržením z půdy, odtržením od kořenů nebo 
zasypáním zeminou do té míry, že jejich další růst není 
zaručen. 
5. Škůdci: Pojistitel poskytne plnění za škody, které 
vzniknou na mladých rostlinách v důsledku požerků škůdců. 
Spásání zvěří se za takovou škodu nepovažuje. 

 
Článek 3 

Návrh na pojištění 
Návrh musí být doručen pojistiteli v písemné formě nejpozději 
před výsevem plodiny pro příslušné pojistné období. 
 

Článek 4 
Pojistná částka 

Pojistná částka pro riziko krupobití se rovná součinu 
pojištěného výtěžku pro 1 ha a počtu hektarů. Pojistná částka 
pro rizika mráz, zaplavení/naplavení zeminy, poškození 
větrem a škůdci je rovna součinu stanoveného plnění za nové 
osetí na 1 hektar a počtu hektarů. 
 

Článek 5 
Hlášení změn 

Roční hlášení změn podle Článku 6 „VPP“ musí být pro mák 
setý na podzim doručeno do 15. listopadu. 
 
 

Článek 6 
Plnění 

1. Pojistitel poskytne plnění za snížení výnosu způsobené 
krupobitím, a to za škody přesahující 8% pojistné částky 
poškozeného pozemku nebo jeho části. Na všech škodách, za 
něž je pojistitel povinen poskytnout plnění, se pojistník podílí 
spoluúčastí ve výši 4 % pojistné částky  poškozeného 
pozemku nebo jeho části. 
2. Při škodách na mladých rostlinách způsobených mrazem, 
zaplavením/naplavením zeminy, větrem nebo škůdci poskytne 
pojistitel plnění za náklady vynaložené na nové osetí. Plnění 
je poskytnuto tehdy, je-li nové osetí provedeno řádně, a to 
nejpozději do 15. května příslušného pojistného období. 
Z plnění za tyto náklady není odečítána spoluúčast. 
3. Sazby plnění za nové osetí stanovuje pojistitel pro každé 
pojistné období a zveřejňuje je v tabulce „Plnění – Univerzál 
mák“. 
4. Dobu a způsob stanovení rozsahu škody určuje pojistitel. 
 

Článek 7 
Povinnosti pojistníka v případě vzniku škody 

V případě vzniku škody je pojistník povinen tuto skutečnost 
oznámit ihned, nejpozději do 4 dnů písemně pojistiteli. 
Případné zpracování půdy pro nové osetí smí pojistník provést 
teprve po prohlídce provedené pojistitelem nebo po jeho 
písemném svolení. 
 

Článek 8 
Pojistné 

Sazby pojistného pro 1 hektar porostu máku setého na jaře (v 
předjaří) a sazbu pojistného pro 1 hektar porostu máku setého 
na podzim (nejpozději do 15. listopadu) stanovuje pojistitel pro 
každé roční pojistné období. Sleva za bezeškodní průběh se 
neposkytuje. 
 

Článek 9 
Změny pojistného a pojistných podmínek 

Pro změny pojistného dle těchto „DPP-M“ a změny těchto 
„DPP-M“ samotných platí úprava „VPP“ (zejm. čl. 21 „VPP“). 

 


