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 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT ĚNÍ PRO PŘÍPAD ŠKOD  KRUPOBITÍM A DALŠÍMI ŽIVELNÍMI RIZIKY 
NA CUKROVÉ ŘEPĚ -  „UNIVERZÁL CUKROVÁ ŘEPA“ 

 (platné od 1. prosince 2014) 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Pojištění cukrové řepy, které sjednává Österreichische 
Hagelversicherung – 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-R“, uvedeno jinak. 

Článek 2 
Rozsah pojišt ění 

Pojistník může volit ze dvou pojistných variant: 
Varianta I: Pojistitel poskytne pojistníkovi pojistné plnění za 
škody nastalé na cukrové řepě v důsledku působení krupobití, 
mrazu, zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem nebo 
požerků škůdců.  
Varianta II: Pojistitel poskytne pojistníkovi pojistné plnění za 
škody nastalé na cukrové řepě v důsledku působení krupobití, 
mrazu, zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem, 
požerků škůdců a v důsledku sucha při vzcházení. 
Za škody vzniklé v důsledku nesprávného obhospodařování, 
nesprávně zvolených odrůd, opožděné sklizně a podobných 
příčin pojistitel plnění neposkytuje. 
1. Krupobití: Platí „VPP“, pokud v těchto „DPP-R“ není
uvedeno jinak. 
2. Mráz: Bude poskytnuto plnění za škody vzniklé na mladých
rostlinách, nikoli za výnosové škody, které vzniknou
v důsledku poklesu teploty vzduchu pod 0° C.
3. Zaplavení/naplavení zeminy: Bude poskytnuto plnění za
škody vzniklé na klíčících nebo mladých rostlinách, které
vznikly v důsledku nadměrného zhutnění nebo narušení
půdního povrchu v důsledku mimořádných srážek (rozumí se
dešťové srážky o intenzitě vyšší než 25 mm za ¼ hodiny nebo
v důsledku vybřežení vodního toku.
4. Poškození větrem: Bude poskytnuto plnění za škody na
mladých rostlinách. Mladé rostliny musí být větrem vytrženy,
odděleny od kořenů nebo tak silně zakryty ornicí, že není
zaručen jejich další růst.
5. Škůdci: Bude poskytnuto plnění za požerky na mladých
rostlinách. Plnění se neposkytuje za požerky způsobené zvěří. 
6. Sucho při vzcházení: plnění bude poskytnuto za škody na
osetých plochách, kde nedojde ke vzejití. Jako „nevzejití“ platí 
stav, kdy osivo v důsledku nízké půdní vlhkosti zaschne 
a nevyklíčí. 

Článek 3 
Návrh pojistné smlouvy 

Návrh pojistné smlouvy pro dané pojistné období musí být 
doručen pojistiteli v písemné formě nejpozději před založením 
porostu. 

Článek 4 
Pojistná částka 

Pojistná částka pro škody krupobitím se rovná součinu 
pojištěného výtěžku na jeden hektar a počtu hektarů. Pojistná 
částka pro pojistná nebezpečí mráz, zaplavení bahnem, 
poškození větrem, požerky škůdců a sucho při vzcházení se 
rovná součinu počtu hektarů a sazby náhrady za nové osetí, 

případně navýšené o plnění za ztráty na výnosu plodiny a na 
výnosu cukru. 

Článek 5 
Pojistné pln ění 

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění za snížení výnosu,
k němuž došlo v důsledku krupobití.
2. Při časných škodách způsobených krupobitím, mrazem,
zaplavením/naplavením zeminy, poškozením větrem , požerky
škůdců a suchem při vzcházení poskytne pojistitel pojistné
plnění ve výši nákladů na nové osetí. Podmínkou pro
poskytnutí tohoto plnění je řádné provedení nového osevu
nejpozději do 16. května daného pojistného období. Toto
plnění bude vyplaceno po řádně provedeném novém osevu.
S plněním za nové osetí bude poskytnuto plnění za ztrátu na
výnosu řepy a snížení cukernatosti.
3. Sazby platné pro výpočet plnění v daném roce jsou
oznamovány pojistitelem v příslušné tabulce plnění pro
pojištění „Univerzál cukrová řepa“.
4. Spoluúčast pojištěného na škodách způsobených
krupobitím činí 5% z pojištěného výtěžku pozemku nebo jeho
části, na nichž došlo k poškození porostu. Plnění za nové
osetí je poskytováno bez odpočtu spoluúčasti.
5. Čas a způsob šetření rozsahu škody stanoví pojistitel.

Článek 6 
Povinnosti pojišt ěného v p řípadě vzniku škody 

Pojištěný je v případě vzniku škody povinen tuto skutečnost 
ihned, nejpozději však do 4 dnů písemně oznámit. 
Jakékoli zpracování půdy a nové osetí smí pojištěný provést 
pouze po obdržení písemného souhlasu pojistitele nebo po 
jím provedené prohlídce. 

Článek 7 
Pojistné 

Výše pojistného na 1 hektar plochy cukrové řepy se odvíjí od 
pojistné varianty zvolené pojistníkem a je každoročně 
stanovována pojistitelem. Není poskytován zapůjčený bonus 
za bezeškodní průběh. 

Článek 8 
Pojistná doba 

Platí „VPP“. 

Článek 9 
Změny pojistného a pojistných podmínek 

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




