
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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