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Österreichische Hagelversicherung -  
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,  
organizační složka 
 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT ĚNÍ PRO PŘÍPAD KRUPOBITÍ A DALŠÍCH ŽIVELNÍCH RIZIK  
„AGRAR UNIVERZÁL“ 
(platné od 1. ledna 2020) 

 
 

Článek 1  
Rozsah pojišt ění 

Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, dále 
jen „pojistitel“, vyplatí svým pojistníkům pojistné plnění za 
škody na pojištěných plodinách způsobené krupobitím, 
požárem, mrazem, zaplavením/naplavením zeminy, větrem 
a požerky živočišných škůdců, dále jen „požerky“. Pojistitel 
neposkytuje plnění za škody, které vzniknou v důsledku 
nesprávného obhospodařování, nesprávně zvolených odrůd, 
nedodržením vhodného termínu sklizně či obdobných 
okolností. 
1. Krupobití a požár: Platí "Všeobecné pojistné podmínky“, 
pokud není v těchto „Doplňkových podmínkách pro pojištění 
pro případ krupobití a dalších živelních rizik AGRAR 
Univerzál“ dále ujednáno jinak.  
2. Mráz: Pojištění se vztahuje na škody způsobené na 
mladých rostlinách (nikoliv na ztráty na výnosu/sklizni) 
způsobené ochlazením venkovního prostředí pod teplotu 0°C, 
a to u všech plodin uvedených v "tabulce hektarových 
výtěžků" s výjimkou vinné révy. (Nevztahuje se na škody 
mající za následek snížení výnosu ani na přímé škody 
mrazem, které vznikly v období sklizně.) 
3. Zaplavení/naplavení zeminy: Pojistitel poskytne plnění za 
škody, které vzniknou na klíčících nebo mladých rostlinách 
(nikoliv za ztráty na výnosu/sklizni) v důsledku utužení nebo 
narušení půdního povrchu v důsledku mimořádných srážek 
(rozumí se dešťové srážky o intenzitě vyšší než 25l/m2 během 
¼ hodiny) nebo vybřežením vodního toku, a sice na všech 
plodinách uvedených v "tabulce hektarových výtěžků" s 
výjimkou vinné révy. 
4. Poškození větrem: Bude poskytnuto plnění za škody na 
mladých rostlinách (nikoliv za ztráty na výnosu/sklizni) všech 
plodin uvedených v "tabulce hektarových výtěžků" s výjimkou 
vinné révy a cukrové řepy. Mladé rostliny musí být větrem 
vytrženy, odděleny od kořenů nebo tak silně zakryty ornicí, že 
není zaručen jejich další růst. 
5. Požerky: Plnění bude poskytnuto za škody způsobené 
požerky živočišných škůdců, které vzniknou na mladých 
rostlinách všech plodin uvedených v "tabulce hektarových 
výtěžků" s výjimkou vinné révy. Plnění nebude poskytnuto za 
škody způsobené divokou zvěří.  
 

Článek 2 
Návrh na uzav ření pojišt ění 

Písemný návrh na uzavření pojištění je třeba pojistiteli doručit 
pro pojistné nebezpečí požerky živočišných škůdců u řepky 
olejné nejpozději do 31. srpna pro následující pojistné období, 
v případě rizika mráz nejpozději do 30. listopadu na 
následující pojistné období, v případě rizik 
zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem a požerky 
(s výjimkou řepky olejné) nejpozději do 31. března, a to na 
probíhající pojistné období. 
 

Článek 3 
Doba trvání pojišt ění 

Doba platnosti pojištění je stanovena ve "Všeobecných 
pojistných podmínkách“.  

Článek 4 
Začátek odpov ědnosti pojistitele 

Platí "Všeobecné pojistné podmínky“. 
 

Článek 5 
Konec odpov ědnosti pojistitele 

Platí "Všeobecné pojistné podmínky“.  
 

Článek 6 
Pojistná částka 

Pojistná částka pro riziko krupobití a požáru odpovídá součinu 
hektarového výtěžku a plochy. 
 

Článek 7 
Plnění 

Sazby plnění jsou pro příslušné pojistné období stanoveny 
pojistitelem a oznámeny v tabulce se sazbami pro pojistné 
plnění v rámci pojištění „AGRAR Univerzál“. U škod 
způsobených mrazem, větrem, zaplavením/naplavením 
zeminy a požerky jsou předmětem plnění náklady na nové 
osetí.  
Čas a metodu šetření škody určuje pojistitel.  
1. Krupobití a požár: Platí “Všeobecné pojistné podmínky“. 
2. Mráz, zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem  
a požerky: plnění se poskytuje za škody vzniklé do 15. května 
po řádném osetí provedeném do 31. května daného 
pojistného období. Není-li u těchto škod z důvodu zamokření 
pozemku znovuosetí do 31. května možné a nelze-li očekávat 
skliditelný výnos, bude vyplaceno plnění ve výši 50 % podle 
tabulky pro znovuosetí platné pro Agrar Univerzál.  
 

Článek  8 
Povinnosti pojistníka p ři pojistné události 

1. Krupobití a požár: Platí “Všeobecné pojistné podmínky“.  
2. Mráz, zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem  
a požerky: Pojistník je povinen ihned písemně nahlásit 
pojistnou událost, nejpozději však do 4 dnů po jejím vzniku.  
Obdělání půdy a nové osetí je možné uskutečnit až po 
písemném svolení pojistitele. 
 

Článek 9 
Pojistné 

1. Pojistné se stanoví jako součin výměry orné půdy 
v hektarech a sazby na 1 hektar, platné pro aktuální pojistné 
období.  
Pro výpočet pojistného platí systém bezeškodních bonusů dle 
"Všeobecných pojistných podmínek“.  
Pojistné pro pojištění pro případ krupobití a požáru, jakož  
i pojistné pro ostatní rizika (mráz, zaplavení/naplavení zeminy, 
poškození větrem a požerky) se stanovuje odděleně. 
Bezeškodní bonus je odečten vždy od předpisu pojistného 
daného roku. 
V případě smluv s nadprůměrně vysokým desetiletým 
škodním průběhem, a to u všech pojištěných rizik podle 
článku 1 s výjimkou krupobití a požáru, se zvyšuje pojistné 
následovně: Při škodním průběhu >500 % o deset procent  
a při škodním průběhu >1.000 % o dvacet procent. 
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Tento desetiletý škodní průběh se vztahuje na roky pojištění  
u pojišťovny Österreichische Hagelversicherung – 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, 
organizační složka. Při změně vlastnictví platí pro nástupce 
stejná sazba pojistného jako pro jeho předchůdce. 
Dojde-li k vypovězení smlouvy, platí pro eventuální 
znovusjednání stejná sazba pojistného ještě po dobu čtyř let. 
Při opětovném uzavření pojištění počínaje pátým rokem platí 
článek 10 odstavec 1 a 2 "Všeobecných pojistných 
podmínek“.  
 

Článek 10 
Pojistná doba a pojistné období 

Platí „Všeobecné pojistné podmínky“. 

 
Článek 11 

Ostatní ujednání 
Pokud tyto "Doplňkové pojistné podmínky pro případ krupobití 
a dalších živelních rizik AGRAR Univerzál“ nestanoví výslovně 
jinak, platí ustanovení "Všeobecných pojistných podmínek“. 
 

Článek 12  
Změny pojistného a pojistných podmínek  

Pro změny pojistného dle těchto pojistných podmínek a změny 
těchto pojistných podmínek samotných platí „Všeobecné 
pojistné podmínky“ (zejm. čl. 21 „Všeobecných pojistných 
podmínek). 


