ORNÁ PŮDA
2021

... a sklízíte jistotu

Orná půda
Nevypočitatelnost počasí stoupá. Během jediného dne může být zničen výsledek
celoročního úsilí. Zvolte proto pro své podnikání optimální pojistnou ochranu
odpovídající Vašim potřebám a s transparentními podmínkami.
Agrar Univerzál

• U všech plodin lze pojistit ztráty na výnosu
způsobené krupobitím a požárem
• a získat plnění za nové osetí provedené po
poškození plodin mrazem, po zaplavení/ naplavení
zeminy, po poškození větrem nebo po poškození
škůdci.

Agrar Paušál

• U všech pojištěných plodin obdržíte náhradu škody
za ztráty na výnosu způsobené krupobitím
a požárem.

Agrar Basis

• Umožňuje jednotlivé i všechny plodiny pojistit pro
případ krupobití a požáru, volitelně i pro další
rizika.

Indexové pojištění sucha • Se vztahuje na pojištění u ozimých obilnin,
kukuřice, slunečnice nebo sóji poškozených
suchem.
Univerzál cukrová řepa

• Hradí náhradu škody způsobené krupobitím
• a za nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení
bahnem, poškozením větrem, poškození škůdci
nebo po poškození suchem při vzcházení.

Univerzál mák

• Poskytne plnění za škody způsobené krupobitím
či požárem
• nebo když bude škoda způsobena mrazem,
zaplavením/ naplavením zeminy, větrem, či škůdci.
V tom případě je hrazeno plnění za nové osetí.

Vedle tohoto přehledu „Orná půda“ máme k dispozici rovněž přehled
ke speciálním plodinám „Ovoce, vinná réva, chmel“ a „Pojištění zvířat“.
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Agrar Univerzál

Agrar Univerzál

Agrar Univerzál:
Plnění za ztráty na výnosu způsobené krupobitím a požárem
Pojištěny jsou všechny plodiny uvedené v tabulce hektarových výtěžků,
a pojistitelné jsou i další, v tabulce neuvedené plodiny. Tabulkou stanovené
hektarové výtěžky je možno změnit.
Tabulka hektarových výtěžků
Plodiny
pšenice, pšenice špalda, ječmen, oves, žito, triticale, proso, směsi
obilovin
kukuřice na zrno a na siláž
brambory, cukrová a krmná řepa
sója, řepka, bob, hrách
mák, bodlák, kmín, trávy a jetel na semeno
hořčice, slunečnice

Pojištěný výtěžek
na hektar

14.000 Kč
18.000 Kč
50.000 Kč
17.000 Kč
20.000 Kč
14.000 Kč

Spoluúčast
Varianty spoluúčasti pro škody krupobitím a požárem:
•4
 % při škodách dosahujících 8 % pojistné částky
•n
 ebo volitelně 0 % při škodách dosahujících 10 % pojistné částky.
Varianta pojištění proti velkým škodám s pojistným sníženým o 40 %:
•p
 ojistné plnění bude vyplaceno za škody přesahující 20 % pojistné částky.
Spoluúčast činí 20 % z pojistné částky.
• Plnění za nové osetí je bez spoluúčasti.

Pojistné
Paušální pojistné na hektar je stejné pro všechny plodiny dle tabulky hektarových
výtěžků.
Zapůjčený bonus až do 30 % pojistného je poskytován odděleně pro krupobití
a nákladové škody.
Pojistník si volí pojistnou částku sám:
•p
 ojištěné výtěžky dle tabulky hektarových výtěžků
•p
 ojištěné výtěžky dle tabulky zvýšené
o 10 až 100 %
•p
 ojištěné výtěžky dle tabulky snížené
o 20 % nebo 30 %
•p
 ojištěné výtěžky pro jednotlivé plodiny zvýšené oproti tabulce

2

Mráz
plnění za nové osetí po poškození plodin
mrazem do 15. května* (platí pro
všechny plodiny uvedené v tabulce
hektarových výtěžků)
4.200 Kč/ha
* znovuosetí musí být provedeno do 31. května.

Poškození větrem
plnění za nové osetí po poškození
větrem do 15. května* (platí pro všechny
plodiny uvedené v tabulce hektarových
výtěžků kromě cukrové řepy)
4.200 Kč/ha
Cukrovou řepu lze pojistit speciálním produktem.
* Znovuosetí musí být provedeno do 31. května.

Zaplavení / naplavení zeminy
plnění za nové osetí po zaplavení/
naplavení zeminy do 15. května* (platí
pro všechny plodiny uvedené v tabulce
hektarových výtěžků)
4.200 Kč/ha
* znovuosetí musí být provedeno do 31. května.

Poškození škůdci
plnění za nové osetí po poškození
živočišnými škůdci do 15. května* (platí
pro všechny plodiny uvedené v tabulce
hektarových výtěžků kromě
cukrové řepy)
4.200 Kč/ha
Cukrovou řepu lze pojistit speciálním produktem.
* Znovuosetí musí být provedeno do 31. května,
nevztahuje se na škody zvěří

Pojištění slámy
se vztahuje za škody na obilninách
způsobené požárem dle zvláštního
Smluvního ujednání.
Plnění činí paušálně
4.000 Kč/ha
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Agrar Paušál

Agrar Paušál

Agrar Paušál:
Pojištěná rizika:
• krupobití
• požár
Pojistit lze
Všechny plodiny uvedené v tabulce hektarových výtěžků, a pojistitelné jsou i další,
v tabulce neuvedené plodiny. Tabulkou stanovené hektarové výtěžky je možno
změnit.
Tabulka hektarových výtěžků
Plodiny
pšenice, pšenice špalda, ječmen, oves, žito, triticale, proso, směsi
obilovin
kukuřice na zrno a na siláž
brambory, cukrová a krmná řepa
sója, řepka, bob, hrách
mák, bodlák, kmín, trávy a jetel na semeno
hořčice, slunečnice

Pojištěný výtěžek
na hektar

14.000 Kč
18.000 Kč
50.000 Kč
17.000 Kč
20.000 Kč
14.000 Kč

Spoluúčast
Varianty spoluúčasti pro škody krupobitím a požárem:
•4
 % při škodách dosahujících 8 % pojistné částky
•n
 ebo volitelně 0 % při škodách dosahujících 10 % pojistné částky.

Pojistné
Paušální pojistné na hektar je stejné pro
všechny plodiny dle tabulky hektarových
výtěžků.
Zapůjčený bonus až do 30 % pojistného
je poskytován odděleně pro krupobití
a nákladové škody.
Pojistník si volí pojistnou částku sám:
•p
 ojištěné výtěžky dle tabulky
hektarových výtěžků
•p
 ojištěné výtěžky dle tabulky zvýšené
o 10 až 100 %
•p
 ojištěné výtěžky dle tabulky snížené
o 20 % nebo 30 %
•p
 ojištěné výtěžky pro jednotlivé
plodiny zvýšené oproti tabulce
Pojištění slámy
se vztahuje za škody na obilninách
způsobené požárem dle zvláštního
Smluvního ujednání.
Plnění činí paušálně
4.000 Kč/ha

Varianta pojištění proti velkým škodám s pojistným sníženým o 40 %:
•p
 ojistné plnění bude vyplaceno za škody přesahující 20 % pojistné částky.
Spoluúčast činí 20 % z pojistné částky.
• Plnění za nové osetí je bez spoluúčasti.

4

5

Agrar Basis

Agrar Basis

Agrar Basis:
Základní pojištění:
• krupobití
• požár
U jednotlivých plodin se pojišťuje vždy
celá jimi osetá plocha.
• pojistná částka pro jednotlivé plodiny
je každoročně volitelná
• spoluúčast: 8 % při škodách
přesahujících 8 % pojistné částky,
nebo volitelně 0 % spoluúčast u škod
dosahujících 10 % pojistné částky
pozemku nebo jeho poškozené části
Rozšířené pojištění:
je možno sjednat pro vybrané plodiny,
a to v návaznosti na pojištění základní.
Pojistitelná rizika (na vedlejší straně) lze
pro jednotlivé plodiny dle potřeby volit
a kombinovat.

Nové osetí po škodách mrazem, záplavou, vichřicí a živočišnými škůdci*
do 15. května
• náhrada nákladů po provedeném znovuosetí činí 20 % pojistné částky pro riziko
krupobití původní (poškozené) plodiny, maximálně však 6.300 Kč/ha
* nevztahuje se na škody zvěří
Ztráty na výnosu v důsledku vichřice
• pojistná částka je shodná s pojistnou částkou pro škody krupobitím
• spoluúčast: 8 % při škodách přesahujících 8 % pojistné částky, volitelně je
možná 0 % spoluúčast u škod dosahujících 10 % pojistné částky poškozeného
pozemku
Ztráty na výnosu v důsledku záplavy
• pojistná částka je shodná s pojistnou částkou pro škody krupobitím
• spoluúčast: 8 % při škodách přesahujících 8 % pojistné částky, nebo volitelně
0 % s plněním u škod dosahujících 10 % pojistné částky poškozeného pozemku
Porůstání
• pokud vyklíčí více než 30 % zrn na nepolehlých stéblech celého pozemku
• náhrada činí 20 % pojistné částky pro riziko krupobití, maximálně však
6.300 Kč/ha
Jarní mráz
• se vztahuje za škody na řepce olejné od stádia „začátek vývoje šešulí“
až do stádia „začátek zrání semen“
• náhrada činí 30 % pojistné částky pro riziko krupobití, pokud více
než 50% šešulí v důsledku mrazu neobsahuje semena nebo zcela odumřelo
Pojištění slámy
se vztahuje za škody na obilninách způsobené požárem dle zvláštního
Smluvního ujednání.
Plnění činí paušálně 4.000 Kč/ha
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Indexové pojištění sucha

Indexové pojištění sucha

Indexové pojištění sucha:

Pojistné plnění
Období 1 – 3:
Pojistné plnění se v běžném roce vyplácí, pokud je úhrn srážek menší než
průměr srážek v minulých letech. Upozornění: Pokud některý den srážky
překročí 30 mm, pro výpočet pojistného plnění se zohledňuje pouze 30 mm.
V následujících tabulkách je uveden deficit srážek, za který je poskytováno
pojistné plnění.

Pojistit lze tyto plodiny:
• pšenice ozimá
• žito ozimé
• oves ozimý
• tritikale ozimé
• kukuřice
• slunečnice
• sója
Pro každou
plodinu vyplňte
samostatný
návrh.

Tabulka pojistného plnění „60“: platí pro kukuřici, sóju, slunečnici (období 1 a 3):

Pojistná částka:
Pojistník si pro každou plodinu určí pojištěný výnos na hektar. Jeho maximální
výše je pro obilniny a slunečnici stanovena na 40 000 Kč/ha a pro kukuřici a sóju
na 55 000 Kč/ha. Pro každou fázi je k dispozici část výnosu - pojistné částky.
V tabulce uvedené rozdělení je fixní:
Plodina

kukuřice, sója
slunečnice
pšenice ozimá, žito
ozimé, oves ozimý,
tritikale ozimé

Návrh pro
aktuální
pojistné období
musí být
doručen
pojistiteli
písemně
nejpozději
2 týdny před
začátkem
první fáze
vegetačního
období pojištěné
plodiny.

20 %
20 %

fáze 2
(podíl v %)

50 %

70 %
70 %

fáze 3
(podíl v %)

10 %
10 %

50 %

-

Období
V následujících tabulkách jsou uvedena období pro jednotlivé vegetační zóny.
(okresy jsou fixně zařazeny do jednotlivých vegetačních zón):
Kukuřice a sója
vegetační zóna

zóna 1
zóna 2
zóna 3

Slunečnice
vegetační zóna

zóna 1
zóna 2
zóna 3

Obilniny

vegetační zóna

zóna 1
zóna 2
zóna 3
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fáze 1
(podíl v %)

Srážkový deficit
Pojistné plnění

≤ 59 %

60 %

61 %

62 %

63 %

64 %

65 %

66 %

67 %

68 %

Srážkový deficit
Pojistné plnění

69 %

70 %

71 %

72 %

73 %

74 %

75 %

76 %

77 %

78 %

Srážkový deficit
Pojistné plnění

79 %

80 %

81 %

82 %

83 %

84 %

85 %

86 %

87 %

88 %

Srážkový deficit
Pojistné plnění

89 %

90 %

91 %

92 %

93 %

94 %

95 %

96 %

97 %

98 %

Srážkový deficit
Pojistné plnění

99 %

100 %

0%

2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %

20 % 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 32 % 34 % 36 % 38 %
40 % 42 % 45 % 48 % 51 % 54 % 57 % 60 % 63 % 66 %
69 % 72 % 75 % 78 % 81 % 84 % 87 % 90 % 93 % 96 %
99 % 100 %

Tabulka pojistného plnění „30“: platí pro kukuřici, sóju a slunečnici (období 2),
pro obilniny (období 1 až 2)
Srážkový deficit
Pojistné plnění

≤ 29 %

30 %

31 %

32 %

33 %

34 %

35 %

36 %

37 %

38 %

Srážkový deficit
Pojistné plnění

39 %

40 %

41 %

42 %

43 %

44 %

45 %

46 %

47 %

48 %

0%

2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

období fáze 1

období fáze 2

období fáze 3

20.04. – 13.06.

14.06. – 16.08.

17.08. – 15.09.

25.04. – 16.06.

17.06. – 17.08.

18.08. – 15.09.

30.04. – 19.06.

20.06. – 18.08.

19.08. – 15.09.

Srážkový deficit
Pojistné plnění

49 %

50 %

51 %

52 %

53 %

54 %

55 %

56 %

57 %

58 %

období fáze 1

období fáze 2

období fáze 3

59 %

60 %

61 %

62 %

63 %

64 %

65 %

66 %

67 %

68 %

20.04. – 03.06.

04.06. – 01.08.

02.08. – 20.08.

Srážkový deficit
Pojistné plnění

25.04. – 06.06.

07.06. – 02.08.

03.08. – 20.08.

70 %

71 %

72 %

73 %

74 %

75 %

76 %

77 %

78 %

09.06. – 02.08.

03.08. – 20.08.

Srážkový deficit
Pojistné plnění

69 %

30.04. – 08.06.

80 %

81 %

82 %

83 %

84 %

85 %

86 %

87 %

88 %

období fáze 2

Srážkový deficit
Pojistné plnění

79 %

období fáze 1
05.03. – 05.05.

06.05. – 05.07.

10.03. – 10.05.

11.05. – 10.07.

89 %

90 %

91 %

92 %

93 %

94 %

95 %

96 %

97 %

98 %

15.03. – 15.05.

16.05. – 15.07.

Srážkový deficit
Pojistné plnění
Srážkový deficit
Pojistné plnění

99 %

100 %

11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 20 %
21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 27 % 28 % 29 % 30 %
31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 40 %
41 % 42 % 43 % 44 % 46 % 48% 50 % 52 % 54 % 56 %
58 % 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % 70 % 72 % 74 % 76 %
78 % 80 % 82 % 84 % 86 % 88 % 90 % 92 % 94 % 96 %
98 % 100 %
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Indexové pojištění sucha

Příklady výpočtu pojistného plnění
Kukuřice: Pojistná částka 50 000 Kč/ha, zóna 1
Vegetační zóna

Období fáze 1

Období fáze 2

Období fáze 3

zóna 1

20.04. – 13.06.

14.06. – 16.08.

17.08. – 15.09.

Pojistná částka

10.000

35.000

5.000

Průměrný úhrn srážek

138

187

44

Aktuální srážky

90

67

8

Srážkový deficit v %

35

64

82

Pojistné plnění v % z PČ

0

36

48

Pojistné plnění v Kč/ha

0

12.600

2.400

Pšenice ozimá
Pojistná částka 40 000 Kč/ha, zóna 2
Vegetační zóna

Období fáze 1

Období fáze 2

zóna 1

10.03. – 10.05.

11.05. – 10.07.

Pojistná částka

20.000

20.000

Průměrný úhrn srážek

102

176

Aktuální srážky

90

39

Srážkový deficit v %

12

78

Pojistné plnění v % z PČ

0

56

Pojistné plnění v Kč/ha

0

11.200

Rozdělení okresů do vegetačních zón:
Zóna 1
Beroun, Břeclav, Brno-město, Brno-venkov, Chomutov, Hodonín, Hradec Králové,
Kladno, Kroměříž, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Nymburk,
Pardubice, Praha-východ, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem,
Vyškov, Znojmo
Zóna 2
Benešov, Blansko, Česká Lípa, České Budějovice, Cheb, Chrudim, Děčín,
Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Jičín, Jihlava,
Karviná, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Nový Jičín,
Olomouc, Opava, Ostrava-město, Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-město,
Plzeňsever, Praha-západ, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad
Kněžnou, Semily, Strakonice, Šumperk, Svitavy, Tábor, Tachov, Trutnov,Třebíč,
Ústí nad Orlicí, Vsetín, Zlín
Zóna 3
Bruntál, Český Krumlov, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jindřichův Hradec,
Prachatice, Sokolov, Žďár nad Sázavou
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Univerzál cukrová řepa

Univerzál mák

Univerzál cukrová řepa:

Univerzál mák:

Plnění:
za škodu krupobitím (lze zvolit jednu z variant)

Krupobití a požár:
plnění za škodu krupobitím a požárem
volitelný pojištěný výtěžek (lze zvolit
jednu z variant)

40.000 Kč/ha
45.000 Kč/ha
50.000 Kč/ha

60.000 Kč/ha
70.000 Kč/ha
80.000 Kč/ha

20.000 Kč/ha
25.000 Kč/ha
30.000 Kč/ha

Spoluúčast činí 5 % z pojistné částky.

50.000 Kč/ha
55.000 Kč/ha
60.000 Kč/ha

Varianta 1:
nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení bahnem, poškození větrem
nebo poškození škůdci do 16. května
6.000 Kč/ha

Pojistné plnění bude vyplaceno za škody
přesahující 8 % pojistné částky.
Spoluúčast činí 4 % z pojistné částky.

Dodatečné ztráty na výnosech a ztráty na výnosu cukru při novém osetí
po krupobití, mrazu, zaplavení bahnem nebo poškození větrem.

Mráz:
plnění za nové osetí po mrazu
do 15. května
3.800 Kč/ha

Varianta 2:
nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení bahnem, poškození větrem,
poškození škůdci nebo po poškození suchem při vzcházení do 16. května
8.000 Kč/ha
Dodatečné ztráty na výnosech a ztráty na výnosu cukru při novém osetí
po krupobití, mrazu, zaplavení bahnem, poškození větrem nebo po poškození
suchem při vzcházení.
Plnění za ztráty na výnosech a ztráty na výnosech cukru u obou variant:
Varianta 1:

Varianta 2:

plnění v Kč/ha
datum
nového
osetí
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
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35.000 Kč/ha
40.000 Kč/ha
45.000 Kč/ha

plnění
v Kč/ha
1.133
1.306
1.498
1.670
1.843
2.035
2.208
2.400
2.573
2.765
2.938
3.130
3.302
3.475
3.667
3.840

plnění v Kč/ha
datum
nového
osetí
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.

plnění
v Kč/ha
4.032
4.205
4.397
4.570
4.762
4.934
5.107
5.299
5.472
5.664
5.837
6.029
6.202
6.394
6.566
6.758

datum
nového
osetí
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

plnění
v Kč/ha
1.348
1.554
1.783
1.987
2.193
2.422
2.628
2.856
3.062
3.290
3.496
3.725
3.929
4.135
4.364
4.570

datum
nového
osetí
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.

plnění
v Kč/ha
4.798
5.004
5.232
5.438
5.667
5.871
6.077
6.306
6.512
6.740
6.946
7.175
7.380
7.609
7.814
8.042

Zaplavení/naplavení zeminy:
plnění za nové osetí po zaplavení/
naplavení zeminy do 15. května
3.800 Kč/ha
Poškození škůdci:
plnění za nové osetí po poškození
škůdci do 15. května
3.800 Kč/ha
Poškození větrem:
plnění za nové osetí po poškození
větrem do 15. května
3 800 Kč/ha
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Klientský portál a AgraSat

Klientský portál
Zaregistrujte se a využívejte výhody
portálu!
Každý klient získává přístup do našeho
portálu, přihlásí se do něj pohodlně
z naší webové stránky
www.agrapojistovna.cz.

Ikona
přihlášení
na portál

Výhody portálu:
•p
 řehledně uložené dokumenty všechny doklady k pojistné smlouvě
kdykoliv po ruce (včetně potvrzení
o uhrazeném pojistném k dotaci na
pojištění)
• jednoduché oznámení škody - rychlé
a pohodlné nahlášení škody a přehled
o stavu jejího vyřízení
•p
 rotokol ke stanovené škodě dostupný
již za několik minut po podpisu
• s lužba AgraSat - inovativní analýza
vývoje porostů na poli

AgraSat
je jedinečná služba, díky níž můžete
sledovat vývoj vegetace přímo na Vašich
pozemcích z ptačí perspektivy.
K dispozici máte časovou řadu
satelitních snímků Vašich pozemků,
barva porostů se na nich mění dle
vegetačního indexu.
AgraSat je nedílnou součástí
Klientského portálu a pro naše klienty
tedy kdykoliv dostupný.
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4 jednoduché kroky
od hlášení po plnění
Postup v případě vzniklé škody:
1. Oznámení škody
Prvním krokem je, abyste nám co
nejdříve nahlásili vzniklou škodu přes
náš online- formulář. V klientském
portálu, po kliknutí na „Portál“
naleznete Váš přehled pojistek.
Oznámené škody k pojistným
produktům, kde není potřebná fyzická
likvidace vzniklé škody, budou
zpracované po vyhodnocení
potřebných údajů (např. doklady
k pojištěným zvířatům, meteorologické
údaje, …).
2. Plán likvidace škod
Vaše oznámení škody se nahraje do
elektronického systému plánování
likvidace škod a poté ho oblastní vedoucí
z Vašeho regionu přiřadí likvidátorům.
3. Likvidace škody
Příslušný oblastní vedoucí Vás bude
kontaktovat a dohodnete termín
likvidace. Ten je určen dle stádia vývoje
poškozené rostliny. Plodiny, které jsou
ve sklizňové zralosti nebo se již sklízejí,
mají přednost. Likvidátor společně
s Vámi nebo Vaším zástupcem odborně
stanoví výši vzniklé škody a vypracuje
protokol, který obě dvě strany podepíší.
U rostlin, které se nacházejí v rané
růstové fázi, se skutečný rozsah
poškození projeví až po určitém čase.
Proto budou prohlédnuty až po několika
týdnech.
4. Vyúčtování škody
Škoda je vyúčtovaná po doručení všech
potřebných dokumentů z likvidace.
Pojistné plnění Vám vyplatíme po
ukončení administrativního zpracování,
obvykle do 14 dnů.
16
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Jsme tu pro Vás:
Marek Bizoň
ředitel
mob.: 733 181 480
bizon@agrapojistovna.cz

1

2

5

3
4

1
Ing. Pavel Střihavka
mob.: 736 610 010
strihavka@agrapojistovna.cz

2
Ing. Jan Holý
mob.: 739 455 391
holy@agrapojistovna.cz

3
Ing. Ondřej Pohl
mob.: 739 455 393
pohl@agrapojistovna.cz
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... a sklízíte jistotu

Ing. Alois Jakl
mob.: 736 621 875
jakl@agrapojistovna.cz

Starodejvická 1899/4, 160 00 Praha 6
tel.: 233 312 836
e-mail: agra@agrapojistovna.cz
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Omyly a tiskové chyby vyhrazeny. V každém
případě platí Všeobecné pojistné podmínky
včetně Doplňkových pojistných podmínek
v platném znění.

Ing. Tomáš Vincker
mob.: 736 621 874
vincker@agrapojistovna.cz

www.agrapojistovna.cz

