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Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseit igkeit ,  Agra po j išťovna,  organ izační s ložka je zapsána v  obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze,  oddíl  A, v ložka 55595,  IČ: 27609871. Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseit igkei t ,  s ídlem 
Lerchengasse 3-5,  1080 V ídeň,  Rakousko,  je zapsán v  obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve V ídni  pod č ís lem FN 106532s 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INDEXOVÉ POJIŠT ĚNÍ SUCHA 
 (platné od 1. ledna 2021) 

 
 

Článek 1 
Rozsah pojišt ění 

Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační 
složka, dále pouze „pojistitel“, poskytne svým pojistníkům 
plnění za škody, které vzniknou v důsledku působení sucha 
na kukuřici, sóje, slunečnici, ozimé pšenici, ozimém žitu, 
ozimém ovsu a ozimém tritikale. Plnění bude poskytnuto za 
škody vzniklé v důsledku nedostatečných dešťových srážek. 
Vegetační období se u kukuřice, sóji a slunečnice dělí na tři, 
u ozimé pšenice, ozimého žita, ozimého ovsa a ozimého 
tritikale na dvě fáze. Začátek a konec, stejně jako trvání 
jednotlivých fází vegetačního období, jsou stanovovány 
odděleně dle regionu a pojistitelných plodin, pojistitel je uvádí 
v pojistce/předpisu pojistného. Za nedostatek dešťových 
srážek se považuje stav, kdy je skutečný objem dešťových 
srážek v některé z fází vegetačního období nižší, než činí 
potřeba srážek v tomto časovém období, a to o procentuální 
podíl stanovený pojistitelem oznámeným v pojistce. Potřebu 
srážek stanovuje a oznamuje pojistitel na základě 
dlouholetých údajů o srážkách získaných na srážkoměrných 
stanicích Českého hydrometeorologického ústavu, dále jen 
„ČHMÚ“. Všechna aktuální meteorologická data (množství 
srážek) budou vypočtena na základě údajů stanic ČHMÚ. 
Pojistitel dá k dispozici seznam těchto stanic, z nichž si 
pojistník zvolí stanici v blízkosti jeho pojištěných pozemků. 
Zvolená stanice pak definuje parametry pro stanovení 
pojistného a také pro výpočet smluvně sjednaného plnění. 
 

Článek 2 
Předmět pojišt ění 

Předmětem pojištění jsou pojistníkem navržené plodiny, 
přičemž bude pro každou plodinu uzavřena zvláštní smlouva. 
U každé pojišťované plodiny musí být pojištěna celá touto 
plodinou osetá výměra pojistníka. 
 

Článek 3 
Návrh pojistné smlouvy, jeho p řijetí,  

počátek ú činnosti pojišt ění 
1. Návrh na pojištění je možné podat prostřednictvím 
příslušného formuláře pojistitele, a to pouze v návaznosti na 
pojištění pro případ krupobití. Formulář musí být vyplněn 
úplně a pravdivě. Návrh pro aktuální pojistné období musí být 
doručen pojistiteli písemně nejpozději 14 dnů před začátkem 
první fáze vegetačního období pojištěné plodiny.  
2. Účinnost pojištění začíná počátečním datem první fáze 
vegetačního období pojištěné plodiny v daném regionu.  
 

Článek 4 
Trvání pojišt ění 

Trvání pojištění je dáno Všeobecnými pojistnými podmínkami. 
 

Článek 5 
Konec ú činnosti pojišt ění 

Účinnost pojištění končí pro kukuřici a sóju 15. září, pro 
slunečnici 20. srpna, pro ozimou pšenici, ozimé žito, ozimý 
oves a ozimé tritikale v závislosti na vegetační oblasti, k níž je 
podnik přiřazen, mezi 5. a 15. červencem.  

 
Článek 6 

Pojistná částka 
Pojistná částka pro pojistné nebezpečí sucho může být 
stanovena pojistníkem, a to až do nejvyšší hranice stanovené 
pojistitelem. Pro škody způsobené nedostatkem srážek 
v jednotlivých fázích je k dispozici pouze část pojistné částky. 
Rozdělení pojistné částky pro každou plodinu na jednotlivé 
fáze se provede dle následujícího klíče: 
 

Plodina 
Podíl pojistné částky v % 

fáze 1 fáze 2 fáze 3 

kukuřice, sója 20% 70% 10% 

slunečnice 20% 70% 10% 

pšenice ozimá, 
žito ozimé, 
oves ozimý, 
tritikale ozimé 

50% 50%  - 

  
 

Článek 7 
Pojistné 

1. Pojistné je součinem pojistné částky a tarifní sazby. 
2. Pod pojmem pojistné se rozumí jednorázové pojistné.  
 

Článek 8 
Povinnosti pojistníka p ři pojistné události 

Vznik pojistné události je pojistník povinen ohlásit pojistiteli 
písemně nejpozději 4 dny po skončení vegetačního období dle 
článku 1. Neučiní-li tak, není pojistitel povinen poskytnout 
plnění. 

 
Článek 9 

Plnění 
Způsoby výpočtu plnění pro pojištění sucha jsou pojistitelem 
uvedeny v pojistné smlouvě. Neprovádí se stanovení rozsahu 
škody na místě, a tudíž nejsou, odchylně od Všeobecných 
pojistných podmínek, ani nové stanovení rozsahu škody, ani 
rekurzní stanovení možná. V každém případě bude plnění 
vypočteno výlučně na základě srážkových údajů ČHMÚ. 
Jako denní množství srážek platí období od 6.00 (UTC) 
daného dne do 6.00 (UTC) následujícího dne, a to v mm. 
Chybějící meteorologická data stanic budou doplněna tak, že 
pro chybějící dny bude použita vždy hodnota předpovídaná 
pro stanici pro příslušný den.  

 
Článek 10 

Ostatní ujednání 
Není-li v těchto „Doplňkových podmínkách pro indexové 
pojištění sucha“ uvedeno jinak, platí Všeobecné pojistné 
podmínky. 
 


