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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, dále jen
„pojistitel“, vyplatí svým pojistníkům pojistné plnění za škodu na
pojištěných plodinách způsobenou krupobitím nebo požárem a
pojistníci za toto pojištění uhradí pojistiteli pojistné. Není-li dále
nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojistitel neposkytuje
plnění za škody vzniklé v důsledku působení jiných živelních
událostí, chorob, škůdců, nevhodné agrotechniky, přezrálosti,
opožděné sklizně a podobných událostí.
2. Mají-li být hrazeny škody vzniklé v důsledku působení jiných
živelních událostí nebo škůdců na plodinách pojištěných proti
krupobití a požáru, musí tak být stanoveno v „Doplňkových
pojistných podmínkách“ nebo ujednáno ve smlouvě.
3. Pojistným zájmem je potřeba ochrany před důsledky působení
pojistných nebezpečí, jimiž jsou krupobití nebo požár, na
pojištěných plodinách, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.
Existenci pojistného zájmu stvrzuje pojistník podpisem návrhu
(nabídky) na uzavření pojistné smlouvy. V případě pojištění
pojistného nebezpečí třetí osoby coby pojištěného je pojistník
povinen pojistiteli doložit souhlas pojištěného s pojištěním.

Ohledně pojištění budoucího pojistného zájmu, které nevznikne,
má pojistitel nárok na odměnu ve výši pojistného dle těchto
pojistných podmínek, a to až do prokázání, že ani pojistný zájem
nevznikl.
4. Pojištění se sjednává buď pro jednotlivé plodiny (článek 2
až 21), a to pro:
- jednotlivé polní plodiny („AGRAR Basis“)
- vinnou révu
- ovoce
- zeleninu
- mák
- chmel
- cukrovou řepu
nebo jako paušální plošné pojištění pro celou výměru
vyjmenovaných plodin („AGRAR Paušál“, článek 22 až 26).
5. Není-li stanoveno jinak, platí, že sjednávané pojištění je
pojištění škodové.
Článek 2
Rozsah pojištění
1. U každé pojišťované plodiny musí být pojištěna celá touto
plodinou osetá výměra pojistníka. Při nedodržení této
povinnosti bude v případě pojistné události celková pojistná
částka pro danou plodinu rozvržena na veškeré pojištěné
i nepojištěné plochy, na kterých byla tato plodina pěstována,
čímž se sníží pojistná částka na hektar.
2. U obilovin, luštěnin a olejnin je pojištěn pouze hlavní produkt.
Sláma a makovice mohou být pojištěny zvlášť.
3. U plodin s několika sklizněmi do roka je s výhradou
zvláštních ujednání pojištěn celý roční výnos.
4. U vinné révy se pojištění vztahuje pouze na hrozny.
Dřevěné části vinné révy, plodící dřevo a vinařská školka
mohou být pojištěny zvlášť.
5. Pro každého pojistníka musí být pojištění polních plodin,
vinné révy, ovoce, zeleniny, máku, chmelu nebo cukrové řepy
upraveno vždy jednou jedinou smlouvou. Pouze za určitých
předpokladů, jako jsou například dohody s odběrateli nebo
společenstvími výrobců, mohou být jednotlivé plodiny pojištěny
samostatnou smlouvou.
6. U plodin, na jejichž částech se škody projevují rozdílně, lze
sjednat rozvržení pojistné částky na jejich jednotlivé části.
7. Pojistníkovi jde k tíži úbytek na majetku, který odpovídá
částce ve výši 8 % z pojistné částky (pojištěného výtěžku)
předmětného pozemku nebo části pozemku, a pojistitel není
povinen poskytnout za tuto část úbytku na majetku pojistné
plnění (spoluúčast); spoluúčast se v jednom pojistném období
(článek 3, odstavec 3) odečítá pouze jednou. Při rozdělení
pojistné částky dle odstavce 6 bude spoluúčast vypočítána
pouze z té části pojistné částky, která připadne na poškozené
části.
8. Odchylně od odstavce 7 těchto pojistných podmínek mohou
být pojištěny plodiny, u nichž je spoluúčast závislá na výši
škody, nebo sníženo pojistné nebo odchylně dohodnut počátek
pojištění.
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Článek 3
Pojistná doba
1. Pojistné smlouvy se sjednávají na dobu neurčitou, není-li
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
2. Pojistným obdobím je jeden kalendářní rok, nestanoví-li
pojistná smlouva jinak. Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou,
pojištění uplynutím pojistného období nezaniká, pokud pojistitel
nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby
nesdělí písemně druhé straně, že na dalším trvání pojištění
nemá zájem (sdělení).
3. V případě, že bylo mezi smluvními stranami sjednáno běžné
pojistné, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo
pojistníka ke konci aktuálního pojistného období.
Výpověď musí být učiněna písemně a musí být druhé smluvní
straně doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného
období. Je-li však výpověď doručena druhé straně později než
šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období,
zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Pojistný vztah lze ukončit výpovědí z dalších důvodů
uvedených v příslušných ustanoveních zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Výpověď pojistníka musí být podepsána
buď vlastnoručně, nebo zmocněncem, přičemž v případě
zmocněnce musí být k výpovědi připojena plná moc.
4. Zanikne-li soukromé pojištění z důvodu výpovědi pojistníka
dle ustanovení § 2805 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“, není tím
dotčeno právo pojistitele na pojistné dle čl. 10 odst. 1 za celé
pojistné období.
5. Jestliže během doby trvání smlouvy nebudou pojištěné
plodiny jeden nebo více kalendářních let pěstovány, je
přípustné přerušení smlouvy. Veškeré výhody, jako předběžné
krytí (článek 6, odstavec 4) a bonus na pojistném (článek 10,
odstavec 1), zůstávají pojistníkovi zachovány.
Článek 4
Návrh, přijetí, počátek pojištění
1. Navrhovatelem pojištění je ten, kdo hodlá s pojistitelem
uzavřít pojistnou smlouvu nebo pojistitel. Návrh (nabídka) je
předkládán písemně na formuláři pojistitele. Formulář musí být
vyplněn úplně a pravdivě.
2. K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby byl návrh (nabídka)
přijat ve lhůtě, kterou navrhovatel určil, a neurčil-li ji, pak do 1
měsíce. Učinil-li návrh (nabídku) pojistitel, lze jej přijmout též
zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu (nabídce),
stane-li se tak ve lhůtě uvedené v předchozí větě, přičemž
zaplacením pojistného je dodržena písemná forma uzavření
pojistné smlouvy. Pravidla uvedená v tomto odstavci se užijí i v
případě návrhu na změnu pojistné smlouvy.
3. Odpovědnost pojistitele počíná ve 12 hodin dne následujícího
po dni, kdy došlo k uzavření pojistné smlouvy, nestanoví-li
pojistná smlouva datum pozdější.
Článek 5
Konec odpovědnosti pojistitele
1. Odpovědnost pojistitele končí:
a) u veškerých obilovin, luštěnin, olejnin a sazenic řepy jejich
sklizením z pole, na kterém vyrůstaly, nejpozději však uplynutím
desátého dne po jejich oddělení od země;
b) u vinné révy utrhnutím plodu, nejpozději však 31. října;
c) u tabáku sběrem listů;
d) u cibule sklizením z pole;
e) u ostatních plodin okamžikem jejich oddělení od půdy.
2. Jestliže odpovědnost pojistitele neskončí dříve dle
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odstavce 1, zaniká ke konci příslušného pojistného období
(článek 3, odstavec 3).
3. U plodin, pro které vydal pojistitel „Doplňkové pojistné
podmínky“, je doba trvání odpovědnosti upravena v těchto
doplňkových podmínkách.
Článek 6
Oznámení o změně pro běžný rok
1. Pojistník musí pojistiteli pro každé pojistné období oznámit
celou výměru dané plodiny dle článku 2, odstavec 1.
Odpovědnost pojistitele v nově oznámeném rozsahu začíná ve
12 hodin dne následujícího po dni, kdy bylo oznámení o změně
doručeno pojistiteli, pokud nebylo v pojistné smlouvě datum
platnosti změn odloženo.
2. Pro oznámení změny je stanoven termín 15. května, u vinné
révy a tabáku 15. června. Oznámení se provádí předložením
soupisu pěstovaných plodin s definicí pozemků formou
systému LPIS (příslušného čtverce a kódu půdního bloku),
u vinné révy pak příslušnými kódy podle registru vinic. U vinné
révy, ovoce a chmelu je pojistník v případě pěstování více
odrůd na jednom pozemku povinen pojistiteli oznámit přesné
výměry každé odrůdy.
3. Jestliže nebude oznámení provedeno ve lhůtě dle odstavce 2,
platí výše pojistného stanovená dle pojistných poměrů
předchozího roku podle sazebníku platného pro aktuální rok.
V takovém případě je pojistitel odpovědný pouze na základě
a v rámci pojistných poměrů oznámených pro předchozí rok
a cen, respektive hektarových výtěžků, platných pro poslední
výpočet pojistného, nejvýše však do výše celkové pojistné
částky platné pro dotyčnou plodinu v předchozím roce.
V případě navýšení výměry oseté letos touto v předešlém roce
pojištěnou plodinou je celková pojistná částka z předešlého
roku rozvržena na celou letošní výměru, čímž se sníží pojistná
částka na hektar.
4. Za škody, které nastanou před doručením oznámení na
plodinách, které mají být pojištěny, poskytne pojistitel
předběžné krytí, avšak pouze pro ty plodiny, které byly pojištěny
v předchozím roce, a v rámci cen, respektive hektarových
výtěžků, platných pro výpočet pojistného v předchozím roce;
nejvýše však do výše celkové pojistné částky platné pro
dotyčnou plodinu v předchozím roce. V případě navýšení
výměry oseté letos touto v předešlém roce pojištěnou plodinou
je celková pojistná částka z předešlého roku rozvržena na celou
letošní výměru, čímž se sníží pojistná částka na hektar.Za
škody na ozimých plodinách budou při zaorání v roce zasetí
nahrazeny náklady na původní osetí.
5. Pro oznámení plodin, které mají být pojištěny, je nutné použít
formuláře pojistitele. Formuláře musí být vyplněny úplně a
pravdivě. Budou-li údaje v podstatných bodech nesprávné nebo
neúplné, bude postupováno tak, jako by oznámení nebylo
předloženo ve lhůtách dle odstavce 2 (odstavec 3).
6. V případě zaslání oznámení o změně pro běžný rok v řádném
termínu podle odst. 2. současně formou elektronického
formuláře má pojistník nárok na zvláštní slevu z pojistného –
tzv. slevu za „elektronickou aktualizaci ploch“ (dříve
označovanou také jako slevu „za osevní plán“, „za potvrzený
výkaz ploch“ nebo za „přesný přehled ploch“). Sleva může být
uplatněna jen u produktů Agrar Basis, Agrar Paušál, Agrar
Univerzál a AGRAR Speciál. Pokud pojistník tuto možnost
elektronické formy aktualizace nevyužije, jeho nárok na výše
uvedenou slevu v příslušném pojistném období nevznikne.
7. Při porušení oznamovací povinnosti pojistníkem dle odstavců
3 a 5 má pojistitel právo odstoupit od této smlouvy, jakmile se
o porušení této povinnosti dozvěděl.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
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Článek 7
Připojištění
1. Bude-li pojištěná plodina poškozená krupobitím nebo
požárem na daném pozemku nebo jeho části se svolením
pojistitele (článek 15, odstavec 3) odklizena a ze znovuosetí lze
ještě očekávat výnos, bude při výpočtu plnění odečten
dvojnásobek spoluúčasti z pojištěného výtěžku příslušného
pozemku respektive příslušné části pozemku. Plodina zvolená
pro znovuosetí je pojištěna pouze v případě, že pro ni bylo
sjednáno samostatné pojištění.
2. Při znovuosetí v případě časných škod krupobitím, ke
kterým dojde do 31. května aktuálního pojistného období, budou
hrazeny náklady na původní zasetí poškozené plodiny. Výše
plnění je dána hodnotami platnými pro aktuální období.
takto provedené znovuosetí. Plnění bude poskytnuto dle
hodnot, které byly sjednány pro dané pojistné období. Výše
plnění pro náklady na znovuosetí činí u produktu Agrar Basis
20% pojistné částky pro škody krupobitím (max. 6 300 Kč/ha),
resp. je pojistitelem každoročně oznamována v „tabulce
hektarových výtěžků“.

Článek 9
Přepojištění a podpojištění
Pojištění by nemělo vést k obohacení pojistníka. V případě, že
pojistníkem uvedená pojistná částka převyšuje pojistnou
hodnotu, a to tím, že porost plodin před pojistnou událostí zjevně
nebyl ve stavu, který by dosažení této pojistné částky
umožňoval, poskytne pojistitel plnění snížené v poměru pojistné
hodnoty k pojistné částce (přepojištění). Je-li pojistná částka
pozemku postižené škodou nebo části pozemku postiženého
škodou nižší než pojistná hodnota vysazených pojištěných
plodin, poskytne pojistitel plnění podílem - dle stupně poškození
plodin, a to ze sjednané pojistné částky (podpojištění).

Článek 8
Pojistná částka
1. Pojistník je povinen v nabídce (článek 4, odstavec 1)
a v ohlášení změn (článek 6, odstavec 1) uvést pojistnou
částku pro každý pozemek nebo každou část pozemku.
Pojistnou částkou je součin plochy a hektarového výtěžku
oznámeného pojistníkem za plošnou jednotku plodin, které
mají být pojištěny.
Pojistitel je oprávněn u jednotlivých plodin stanovit minimální
výtěžek pro plošnou jednotku a výtěžky plodin nedosahující
minimální hodnoty na tuto hodnotu zvýšit. Pojistné se pak
vypočte z upravené pojistné částky.

V letech, ve kterých nebude vyplaceno žádné plnění za škodu
krupobitím, může pojistitel pojistníkovi snížit pojistné, jako
bezeškodní bonus. Bezeškodní bonus činí v 1. roce beze škod
10%, v 2. roce beze škod 20% a od 3. roku prostého škod 30%
předmětného ročního pojistného. Přizná-li pojistitel pojistníkovi
bezeškodní bonus podle předchozí věty, bude částka, která mu
odpovídá, odečtena při stanovení daného ročního pojistného.

2. Jestliže pojistná částka nedosahuje výše pojistné částky
z předcházejícího roku a jestliže pojistník bezodkladně nedoloží,
že tato odchylka je odůvodněna skutečně danými hodnotami,
přísluší pojistiteli po dobu trvání smlouvy pojistné stanovené
na základě pojistné částky předchozího roku.
3. Pojistník může požádat o snížení pojistné částky, jestliže po
podání návrhu (nabídky) či ohlášení změny zjistí, že očekávaná
hodnota sklizně zdaleka nedosáhne výše navrhované pojistné
částky.
Takovýto požadavek je přípustný pouze pro:
a) obiloviny a všechny další polní plodiny jako například
okopaniny, luštěniny, olejniny, zeleninu a krmné plodiny do
31. května;
b) pro vinnou révu a pro tabák do 30. června.
Nově stanovené pojistné bude nižší o polovinu vypočteného
rozdílu. Snížení pojistné částky je účinné zpětně k počátku
pojistného období.
4. Návrh na zvýšení nebo snížení pojistné částky, který byl podán
pojistiteli po písemném oznámení výměry a pojištěných výtěžků
pěstovaných plodin, které mají být pojištěny, je považován za
přijatý, jestliže nebude do třech týdnů po jeho doručení pojistiteli
pojistitelem zamítnut; zvýšení pojistné částky se stává účinným
ve 12 hodin toho dne, který následuje po dni doručení oznámení
pojistiteli, snížení je účinné okamžitě. Článek 4 odstavec 3 platí
odpovídajícím způsobem. Návrh na zvýšení pojistné částky
podaný po vzniku pojistné události ovšem nezakládá žádný
zvýšený nárok z této pojistné události. Pojistné ze zvýšené
pojistné částky je splatné po obdržení dodatku k pojistce resp.
výzvy k zaplacení pojistného.
5. Pojistná částka je hranicí pojistného plnění pro celé pojistné
období.

Článek 10
Pojistné
1. Není-li v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojistných
podmínkách stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „pojistné“
pojistné běžné a pro dané pojistné období se stanovuje jako
součin pojistné částky předmětu pojištění a platné místní tarifní
sazby. Pojistitel má vždy nárok na pojistné za celé pojistné
období.

2. Pokud pojistitel vyplatí plnění a je-li škodní průběh
sjednaného pojištění za uplynulých deset let nižší nebo roven
75%, zůstává nárok na přiznaný bezeškodní bonus zachován.
Pokud pojistitel vyplatí plnění a je-li škodní průběh
sjednaného pojištění za uplynulých deset let vyšší než 75%,
celý nárok na bezeškodní bonus zaniká. Bezeškodní bonus
může být znovu poskytnut, je-li škodní průběh za
předcházejících deset let nižší nebo roven 75%, a dále se
vyvíjí způsobem popsaným v odstavci 1.
Desetiletý škodní průběh se vztahuje na období pojištění
u společnosti Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační
složka.
3. Škodní průběh smlouvy se vypočítá z poměru vyplaceného
pojistného plnění a zaplaceného pojistného dle článku 10,
odstavce 1. Dojde-li k vypovězení smlouvy, nárok na
bezeškodní bonus, byl-li přiznán, propadá. Pro opětovné
pojištění platí článek 10, odstavce 1 a 2.
4. Při změně vlastnictví má nástupce nárok na stejný bonus
jako předchůdce.
5. Součástí pojistného jsou i stávající nebo teprve během
doby trvání smlouvy zavedené poplatky nebo odvody všeho
druhu, placené na základě pojistné smlouvy s pojistným.
6. Zasahuje-li vegetační období některých plodin do dvou
pojistných období, vztahuje se pojistné na rok sklizně.
Článek 11
Splatnost pojistného
1. Pojistné je splatné nejpozději 2 týdny po obdržení pojistky
respektive výzvy k úhradě pojistného.
Při nedodržení lhůt k úhradě uvedených v tomto bodě, je
pojistitel oprávněn účtovat úroky z prodlení. Pro důsledky včas
nezaplaceného pojistného platí ustanovení § 2801 a 2804
občanského zákoníku s tím, že doba přerušení pojištění se
započítává do pojistné doby.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
2. Bez ohledu na splatnost
v pojistné smlouvě se stává
splatnou dnem výplaty plnění
do výše plnění vypláceného
osobě.

sjednanou v odstavci 1 nebo
pojistné, popřípadě jeho část
v souladu s čl. 17, a to pouze
pojistníkovi či jiné oprávněné

Článek 12
Změna tarifní sazby
1. Pojistitel je oprávněn zvýšit tarifní sazbu nad hodnotu tarifní
sazby platné v bezprostředně předcházejícím roce.
2. Pojistitel je povinen nově stanovenou tarifní sazbu sdělit
pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dvou měsíců před koncem
aktuálního pojistného období. Pokud pojistník se změnou
souhlasí, je povinen svůj souhlas oznámit pojistiteli nejpozději
do dvou týdnů před koncem aktuálního pojistného období.
Změna tarifní sazby se stane účinnou i pro následující pojistná
období od prvního dne následujícího pojistného období.
Pokud se pojistník souhlasně nevyjádří do konce výše uvedené
lhůty, bude mít pojistitel za to, že pojistník se změnou tarifní
sazby nesouhlasí, a k poslednímu dni aktuálního pojistného
období dojde k zániku soukromého pojištění uplynutím doby,
jestliže pojistitel pojistníkovi současně se sdělením o zvýšení
tarifní sazby oznámil, že v případě odmítnutí návrhu na
zvýšení tarifní sazby nemá na trvání soukromého pojištění
zájem. Toto ustanovení se nepoužije, bylo-li sjednáno běžné
pojistné. Změna tarifní sazby nebo „tabulky hektarových
výtěžků“ je důvodem pro změnu výše běžného pojistného podle
čl. 21 odst. 1 písm. b).
Článek 13
Změna vlastnictví
1. Při změně vlastníka pojištěných plodin vstupuje na místo
původního vlastníka do dosavadních práv a povinností
pojistníka, které vyplývají z pojistného vztahu, nabyvatel.
2. K úhradě pojistného za pojistné období, do kterého spadá
změna vlastnictví, jsou původní vlastník a nabyvatel zavázáni
společně a nerozdílně.
3. Účinky změny vlastníka vůči pojistiteli nastávají teprve tehdy,
když se pojistitel o této změně dozví.
4. O změně vlastníka musí být pojistitel původním vlastníkem
nebo
nabyvatelem
neprodleně
písemně
informován.Skutečnost, že došlo ke změně, musí být na
požádání pojistitele věrohodně prokázána. Neoznámí-li ani
původní vlastník ani nabyvatel neprodleně danou skutečnost, je
pojistitel zproštěn od povinnosti plnit za veškeré škody, které
nastanou po skončení pojistného období, ve kterém mělo být
oznámení doručeno. Tyto právní následky nenastanou, pokud
se pojistitel dozvěděl o změně vlastnictví včas, aby mohl podat
výpověď ke konci pojistného období.
5. V případech dle odstavce 1 může pojistitel vypovědět
nabyvateli pojistný vztah ke konci toho pojistného období, ve
kterém se o změně vlastnictví dozvěděl.
6. Nabyvatel je oprávněn pojistný vztah vypovědět. Výpověď
může být podána s okamžitou účinností nebo ke konci aktuálního
pojistného období. Právo podat výpověď zaniká, jestliže nebude
uplatněno během jednoho měsíce po nabytí pojištěných plodin.
Nevěděl-li nabyvatel o pojištění, je právo na podání výpovědi
zachováno po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy se nabyvatel
o pojištění dozvěděl.
7. Bude-li pojistný vztah na základě ustanovení odstavců 5 nebo
6 vypovězen, musí původní vlastník pojistiteli uhradit pojistné dle
smlouvy; nabyvatel v tomto případě dle odstavce 2 k úhradě
pojistného není povinen.
8. V případě povinné dražby orné půdy, na které se nacházejí
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pojištěné plodiny, použijí se přiměřeným způsobem ustanovení
odstavců 1 až 7.
9. Získá-li někdo na základě užívacího práva, nájemní smlouvy
nebo jiného podobného vztahu oprávnění odebírat z pojištěné
orné půdy výpěstky, použijí se přiměřeným způsobem
ustanovení předchozích odstavců.
10. Bude-li s pojistníkem zahájeno insolvenční řízení, nebo
bude-li nařízena nucená správa pojištěných ploch, může pojistitel
při zachování jednoměsíční výpovědní lhůty pojistný vztah
vypovědět. Pro výpověď smlouvy pojistníkem platí článek 3.
11. V případě smrti pojistníka přecházejí veškerá práva
a povinnosti z pojistné smlouvy na dědice. Pro výpověď smlouvy
platí článek 3.
Článek 14
Pojištění cizího pojistného nebezpečí
U pojištění cizího pojistného nebezpečí ve prospěch pojistníka
je pojistník povinen doložit souhlas třetí osoby s nabytím
pojistného plnění pojistníkem, a to ve lhůtě jednoho měsíce po
dni vzniku pojistné události. Takový souhlas musí mimo
vlastního souhlasu s nabytím pojistného plnění pojistníkem
obsahovat i výslovné prohlášení třetí osoby, že byla s obsahem
pojistné smlouvy seznámena a že si je vědoma, že právo na
pojistné plnění nenabude. Marným uplynutím lhůty uvedené v
tomto článku pojištění zaniká. Nastane-li v době trvání
pojištění pojistná událost, aniž by byl souhlas udělen, nabývá
právo na pojistné plnění třetí osoba coby pojištěný. Jinak platí
ustanovení § 2767 a 2768 občanského zákoníku.
Článek 15
Povinnosti pojistníka při pojistné události
1. Pojistník je povinen bezodkladně, nejpozději do čtyř dnů,
písemně oznámit pojistiteli pojistnou událost, za kterou
požaduje plnění. Nedodrží-li tuto lhůtu, může pojistitel dle
ustanovení odstavce 7 pojistné plnění snížit. Oznámení musí
obsahovat zejména následující údaje: den a hodinu pojistné
události, jakož i výčet plodin, které byly poškozeny, případně
údaj o vícenásobném pojištění.
2. Škody způsobené krupobitím, které bude sám pojistník
považovat za nepatrné a za něž tedy nebude požadovat
odškodnění, mohou být zohledněny při případných pozdějších
škodách vzniklých v důsledku krupobití jakožto celková škoda,
jestliže byly včas oznámeny s poznámkou „zjištění rozsahu
škody není požadováno“.
3. Do doby zjištění rozsahu škody pojistitelem smí pojistník na
poškozených plodinách provádět bez souhlasu pojistitele pouze
takové úpravy, které nemohou být dle zásad řádného
hospodaření odloženy. Pojistitel může podle ustanovení
odstavce 7 pojistné plnění snížit, jestliže poškozený pozemek
byl před zjištěním rozsahu škody bez souhlasu pojistitele
sklizen nebo zorán.
4. Pojistník je povinen zástupcům pojistitele pravdivě sdělit
veškeré informace související se pojistnou událostí, poskytnout
jim veškeré podklady potřebné pro šetření škody, zejména
seznam z evidence půdy, žádost o finanční podporu EU nebo
žádost o finanční podporu z národních zdrojů jakož
i ortofotografii, a umožnit kontrolu polí, na nichž bylo
oznámeno poškození plodin. V opačném případě může
pojistitel dle ustanovení odstavce 7 pojistné plnění snížit.
5. Pojistník je povinen dle možnosti učinit veškerá opatření
k minimalizaci škody a taková opatření, která se budou dle
okolností jevit jako vhodná pro záchranu a další vývoj
poškozených plodin. Dojde-li k těžkému poškození porostu
v prvních dvou měsících od jeho založení, je pro
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minimalizaci škody nutné (pokud to agrotechnické podmínky
umožňují) provést přesetí porostu stejnou nebo jinou
plodinou. Jestliže pojistník tuto povinnost poruší, platí odstavec
7, třetí pododstavec.
6. Jestliže zralost poškozených plodin dosáhla takového
stupně, že nelze vyčkávat se sklizní, je pojistník povinen
odeslat oznámení o škodě nejpozději 24 hodin po krupobití
a po udělení souhlasu pojistitele smí začít se sklizní. Ve všech
rozích a uprostřed pozemku musí nicméně ponechat
nesklizené plochy s poškozenou plodinou, podle kterých bude
možné objektivně zjistit rozsah škody, v opačném případě je
pojistitel oprávněn dle ustanovení odstavce 7 plnění snížit.
7. Jestliže pojistník poruší některou z povinností stanovených
v odstavcích 1, 3, 4 a 6 a porušení takové povinnosti má
podstatný vliv na zjištění nebo určení výše pojistného plnění,
může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo
toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
Jestliže pojistník při uplatňování nároku na pojistné plnění
vědomě poskytl nepravdivé údaje ohledně rozsahu škody nebo
zamlčel podstatné údaje potřebné ke stanovení výše
pojistného plnění, nebo při uzavírání pojistné smlouvy sdělil
nepravdivé, hrubě zkreslené nebo hrubě zavádějící údaje nebo
podstatné údaje zamlčel, je pojistitel zproštěn povinnosti
poskytnout plnění.
Jestliže pojistník poruší povinnost minimalizovat škodu dle
odstavce 5, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu,
jaký vliv mělo takové porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
8. Pokud pojistná událost byla způsobena úmyslně pojistníkem
anebo z jeho podnětu třetí osobou, právo na pojistné plnění
nevzniká. Současně je pojistník povinen nahradit pojistiteli
náklady účelně vynaložené na šetření takové pojistné události.
Má se za to, že prokázané náklady pojistitel vynaložil účelně.
Článek 16
Šetření rozsahu škody
1. Šetření škody bude provedeno jedním nebo více zástupci
pojistitele, pokud není v odstavcích 3 a 12 určeno jinak,
na náklady pojistitele, a to s výhradou přezkoumání
a schválení pojistníkem. Pojistník se může šetření škody
účastnit osobně nebo se nechat zastoupit zmocněncem.
Jestliže se pojistník nedostaví k šetření škody a nenechá se
zastoupit, může být šetření škody provedeno i v jeho
nepřítomnosti. Musí mu však být předložen protokol o šetření
rozsahu škody ke schválení.
2. Jestliže budou během jednoho pojistného období (článek 3,
odstavec 3) plodiny opakovaně poškozeny krupobitím nebo
jinými pojištěnými živelními událostmi, bude provedeno šetření
celkové škody bez ohledu na již provedená šetření původních
škod. Jestliže však po některé pojistné události došlo ke zvýšení
pojistné částky, provede se šetření případných pozdějších škod
zvlášť.
3. Bude-li oznámení o škodě podáno opožděně, avšak toto
zpoždění nemá za následek pozbytí nároku dle článku 15,
odstavce 7, prvního pododstavce, je náklady na šetření škody
povinen nést pojistník, pokud v daném místě již šetření bylo
souhrnně provedeno a pokud je nutno provést zvláštní šetření
škody pro pojistníka. Rovněž náklady na šetření vzniklé
v důsledku poskytnutí nesprávných údajů ze strany pojistníka
jdou k tíži pojistníka.
Náklady na šetření jdou rovněž k tíži pojistníka, jestliže byla
dle článku 15, odstavce 1, věty druhé; odstavce 3, věty druhé;
odstavce 4, věty druhé; odstavce 6, věty druhé a odstavce 7
snížena povinnost pojistitele plnit.
4. Čas a metodu šetření rozsahu škody určí pojistitel s ohledem
na stav poškozených plodin.
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5. Zjištění rozsahu škody platí ze strany pojistitele za schválené,
jestliže nebude ve lhůtě 20 dnů požadovat nové šetření škody
ve smyslu odstavce 1.
6. Jestliže pojistník nesouhlasí s výsledkem šetření škody, ke
kterému dospěli zástupci pojistitele, musí neprodleně požádat
o nové šetření škody na místě. Tento požadavek platí za
vznesený pouze tehdy, jestliže pojistník podepíše v protokolu o
pojistné události příslušnou doložku. Jestliže tak pojistník
neučiní, platí, že s výsledkem šetření škody souhlasí. Nové
šetření škody bude provedeno jinými zástupci pojistitele než
šetření předchozí.
7. Jestliže pojistník nesouhlasí s výsledkem nového šetření
škody, které bylo provedeno na žádost pojistitele (odstavec 5)
nebo na jeho vlastní žádost (odstavec 6), je povinen během tří
dnů podat u pojistitele písemný návrh na rekurzní šetření škody;
nepodání návrhu na rekurzní šetření škody v dané třídenní lhůtě
se považuje za dodatečný souhlas s výsledky nového šetření
škody.
8. Podpis pojistníka nebo jeho zmocněnce na protokolu
o pojistné události se považuje za souhlas s výsledkem šetření
škody s výjimkou případu dle odstavce 6.
9. Návrh na rekurzní šetření škody podaný více pojistníky
kolektivní formou je nepřípustný.
10. Rekurzní šetření škody vztahující se na veškeré pozemky,
které pojistník označil za poškozené, bude provedeno pod
vedením zástupce pojistitele dvěma znalci; po jednom jmenuje
každá strana ze seznamu znalců. Tento seznam se nachází u
pojistitele. Pojistník musí přímo v návrhu na rekurzní šetření
škody jmenovitě uvést jím zvoleného znalce a pro případ, že je
tento zaneprázdněn, náhradníka.
11. Rekurzní znalci jsou povinni zaprotokolovat šetření škody na
formuláři užívaném pojistitelem.
Jestliže se výsledky šetření obou rekurzních znalců shodují, je
zjištění škody pro obě strany závazné. Jestliže se výsledky
šetření neshodují, musí se provést zajištění důkazů podle § 78
a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Výsledek
zajištění důkazů platí pro pojistníka a pojistitele jako závazný
i pro případ, že nedojde k právnímu sporu.
12. Náklady rekurzního šetření škody dle odstavce 7 zaplatí
z poloviny pojistník a z druhé poloviny pojistitel.
Článek 17
Splatnost plnění
1. Pojistné plnění je splatné po sklizení veškerých plodin, které
byly poškozeny, nejpozději po skončení šetření ke zjištění
rozsahu škody a s tím související správně-technické likvidace.
2. Není-li mezi pojistníkem a pojistitelem výslovně dohodnuto
jinak, je oprávněnou osobou vždy pojistník.
3. Pohledá vky pojistitele budou odečteny při vyplacení plnění.
Postoupení práva na plnění třetí osobě je přípustné pouze se
souhlasem pojistitele.
4. Pojistitel je zproštěn povinnosti plnit, jestliže nárok na
pojistné plnění nebude uplatněn u soudu ve lhůtě 3 let. Lhůta
začíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné události.
Článek 18
Doručování
Jestliže pojistník změnil své bydliště, sídla nebo místo
podnikání, avšak tuto změnu neoznámil pojistiteli, postačí pro
splnění oznamovací povinnosti pojistitele vůči pojistníkovi
odeslání dopisu na pojistníkovu poslední adresu, která je
pojistiteli známa. Oznámení je účinné v okamžiku, kdy by
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pojistníkovi bylo doručeno při běžné přepravě v případě, že by
nedošlo k uvedené změně bydliště, sídla či místa podnikání.
Článek 19
Ostatní ujednání
1. Veškerá oznámení a vyjádření, která má pojistitel, pojistník
nebo třetí osoba učinit ze zákona nebo na základě této smlouvy
musí mít písemnou formu.
2. Písemná vyjádření mohou být učiněna jakoukoliv čitelnou
formou, tedy rovněž
- telefaxem nebo
- prostřednictvím elektronické pošty.
Jestliže nebude došlé vyjádření opatřeno vlastnoručním
podpisem, náležitým podpisem za společnost nebo
zabezpečeným elektronickým podpisem, může pojistník resp.
pojistitel požadovat předložení vyjádření s originálním
podpisem.
Lhůta pro doručení vyjádření zůstane zachována, jestliže
požadavku na předložení vyjádření v požadované formě bude
vyhověno v přiměřené lhůtě.
3. Veškerá ujednání, která se odchylují od těchto pojistných
podmínek nebo jiných zvláštních ujednání, jsou platná pouze
tehdy, jestliže s nimi pojistitel písemně vyjádřil svůj souhlas.
4. Projevy vůle pojistníka, zejména výpovědi učiněné vůči
zástupcům pojistitele, jsou účinné až doručením do sídla
pojistitele.
Článek 20
Předběžné krytí
U nových nabídek nabízí pojistitel okamžitou ochranu do výše
pojistné částky v rámci platných pojistných podmínek
(předběžné krytí). Okamžitá ochrana začíná doručením návrhu
(nabídky) pojistiteli a zaniká obdržením pojistky respektive
jiného písemného vyjádření pojistitele nebo pojistníka. Jestliže
k uzavření smlouvy nedojde z důvodu odstoupení pojistníka
nebo odmítnutí návrhu (nabídky) pojistitelem, náleží pojistiteli
za dobu předběžného krytí pojistné odpovídající délce dané
doby. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud
pojistník v době návrhu (nabídky) věděl nebo vědět měl a mohl,
že pojistná událost již nastala.
Článek 21
Změna pojistného a pojistných podmínek
1. Pojistitel je oprávněn v daném roce zvýšit běžné pojistné
nebo příplatky stanovené pro danou obec/oblast nad částku
pojistného platnou v bezprostředně předcházejícím roce, a to:
a) při změně obecně závazných právních předpisů, podle kterých
se řídí náhrada škod, nebo které mají vliv na stanovení výše
pojistného plnění; nebo
b) dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro výpočet výše
běžného pojistného (např. podle čl. 12 a/nebo 24 nebo zvýšení
poplatků a odvodů rozhodných pro stanovení výše pojistného)
nebo je-li výše pojistného nedostačující k zajištění trvalé
splnitelnosti závazků pojistitele dle zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví; nebo
c) dojde-li k růstu indexu spotřebitelských cen vyhlášenému
Českým statistickým úřadem (v takovém případě je pojistitel
oprávněn zvýšit běžné pojistné o míru růstu tohoto indexu).
Pojistitel je povinen nově stanovené běžné pojistné sdělit
pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dvou měsíců před splatností
pojistného za pojistné období, ve kterém se má pojistné změnit.
Pokud pojistník se změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas
uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně
dozvěděl, nebo dozvědět mohl, a k poslednímu dni aktuálního
pojistného období dojde k zániku soukromého pojištění. Pokud
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pojistník neoznámí pojistiteli svůj nesouhlas do jednoho měsíce
ode dne, kdy se o změně pojistných podmínek dozvěděl, nebo
dozvědět mohl, platí, že pojistník se změnou výše běžného
pojistného souhlasí. Pojistník může vyjádřit svůj souhlas se
změnou výše pojistného rovněž uhrazením pojistného ve výši
sdělené pojistitelem ve lhůtě, kterou pojistitel určil.
2. Pojistné podmínky lze ze strany pojistitele v přiměřeném
rozsahu měnit. Pojistitel je povinen změnu pojistných
podmínek oznámit nejpozději dva měsíce před koncem
aktuálního pojistného období na svých webových stránkách
nacházejících se na adrese http://www.agrapojistovna.cz/.
Pojistník má v takovém případě právo změny pojistných
podmínek odmítnout a pojistnou smlouvu vypovědět ve lhůtě
jednoho měsíce ode dne zveřejnění oznámení o změně
pojistných podmínek na webových stránkách pojistitele.
V případě odmítnutí změny pojistných podmínek a vypovězení
pojistné smlouvy se na vztah mezi pojistitelem a pojistníkem
založený pojistnou smlouvou dále užijí ustanovení pojistných
podmínek ve znění před předmětnou změnou a tento vztah
zaniká ke konci pojistného období, ve kterém k vypovězení
pojistné smlouvy došlo. Marným uplynutím lhůty pro výpověď
pojistné smlouvy podle předchozí věty pak dochází ke změně
pojistných podmínek, ledaže je uvedeno pozdější datum změny
pojistných podmínek.
„AGRAR Paušál“
Článek 22
Jestliže není dále výslovně stanoveno jinak, platí pro pojištění
typu „AGRAR Paušál“ ustanovení pro „AGRAR Basis“.
Článek 23
Rozsah pojištění
1. Pojištění typu „AGRAR Paušál“ se vztahuje na veškeré plochy
oseté nebo osázené plodinami, které jsou zahrnuty do těchto
skupin:
- obiloviny (pšenice, ječmen, oves, žito, pšenice špalda, triticale
a jejich směsi)
- kukuřice (kukuřice na zrno a na siláž)
- okopaniny (brambory, cukrová a krmná řepa, křen)
- vinná réva
- tykev olejná
- olejné, bílkovinné a energetické rostliny (sója, řepka olejka,
slunečnice, bob koňský, hrách setý, lupina, len olejný a len
přadný, řepák olejný, vikev, hrachor, hořčice)
- jiné alternativní rostliny (proso, světlice barvířská - saflor,
mák, kmín, konopí, trávy na semeno, léčivé a kořeninové
rostliny, amarant, merlík-quinoa).
Ostatní plodiny lze pojistit pouze na základě dohody. Taková
dohoda je podmíněna souhlasem pojistitele před podáním
návrhu (nabídky).
Pojištěna musí být celá osevní plocha těchto vyjmenovaných
plodin.
2. Škody na neuvedených plochách nebudou uhrazeny. Od
chvíle, kdy se o nich pojistitel dozví, budou se na tyto plochy
vztahovat ustanovení smlouvy a budou podléhat povinnosti
platit pojistné.
3. Za škody nepřevyšující 8% pojistné částky pro daný
pozemek nebo jeho část nebude poskytnuto plnění a případný
úbytek na majetku jde výhradně k tíži pojistníka.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
Pojistníkovi jde k tíži úbytek na majetku, který odpovídá
4% z pojistné částky pro daný pozemek nebo část pozemku,
a pojistitel není povinen poskytnout za tuto část úbytku na
majetku pojistné plnění (spoluúčast). Spoluúčast bude
vypočtena z celkové škody, kterou pojistník utrpí v důsledku
pojistných událostí během jednoho pojistného období.
4. V pojistné smlouvě lze u pojištění typu „AGRAR Paušál“
a „AGRAR Univerzál“ sjednat pojištění proti velkým škodám.
Pojistníkovi jde k tíži úbytek na majetku, který odpovídá
20% z pojistné částky pro daný pozemek nebo část pozemku,
a pojistitel není povinen poskytnout za tuto část úbytku na
majetku pojistné plnění (spoluúčast). Spoluúčast bude
vypočtena z celkové škody, kterou pojistník utrpí v důsledku
pojistných událostí během jednoho pojistného období.
Článek 24
Změny pro běžný rok
1. Pojistník je povinen pro každé pojistné období sdělit pojistiteli
do 14 dnů po obdržení písemné výzvy celkovou plochu jím
obhospodařované orné půdy a pěstovaných plodin. Změny
nastalé během pojistného období musí být bezodkladně
oznámeny, v opačném případě není pro tyto plodiny a pozemky
poskytnuto pojistné krytí. O pojištění plodin z druhého osevu je
třeba u pojistitele zažádat odděleně.
2. Oznámení bude provedeno předložením pravdivě vyplněného
formuláře pojistitele. Údaje o plochách musí být doloženy
předložením seznamu z evidence půdy, potvrzené žádosti
o finanční podporu z EU nebo potvrzené žádosti o finanční
podporu z národních zdrojů. Jestliže jsou údaje v podstatných
bodech nesprávné nebo neúplné, bude postupováno tak, jako
by oznámení nebylo předloženo ve lhůtě dle bodu 1. Jestliže
dojde ze strany pojistníka k porušení oznamovací povinnosti,
může pojistitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy
podle článku 6, odstavce 6. Ohledně neuvedených ploch platí
článek 23, odstavec 2.
3. Jestliže nebudou pojistiteli ve lhůtě dle odstavce 1 oznámeny
žádné změny, bude pojistné placeno podle článku 26 na
základě pojistných poměrů předchozího roku a základních
výtěžků platných pro aktuální rok.
4. Jestliže pojištěná plocha zdaleka nedosahuje výměry
pojištěné plochy předchozího roku nebo plochy z prvního roku
trvání smlouvy, a jestliže pojistník neprodleně nepředloží doklad
o tom, že je tato odchylka odůvodněná, náleží pojistiteli po dobu
trvání smlouvy pojistné stanovené na základě pojištěných ploch
z předchozího roku respektive z prvního roku trvání smlouvy.
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Článek 25
Pojistná částka
1. Pojistná částka pro každý pozemek nebo každou část
pozemku se určuje jako součin plochy a hektarového výtěžku.
Hektarové výtěžky (pojistné částky na hektar) budou pojistitelem
každoročně oznamovány v „tabulce hektarových výtěžků“.
2. Pojistník může prostřednictvím písemného sdělení hodnoty
v „tabulce hektarových výtěžků“ pro jednotlivé plodiny nebo
pro celou pěstovanou produkci zvýšit.
3. Pojistník může písemně požádat o snížení hodnot uvedených
v „tabulce hektarových výtěžků“ o 20% nebo o 30%. Toto snížení
má za následek snížení pojistného o 20% nebo o 30%.
4. O zvýšení respektive snížení pojištěného výtěžku musí
pojistník požádat ihned při uzavření smlouvy, v dalších letech
pak písemně spolu s oznámením plodin, které mají být pojištěny
(článek 6, odstavec 2). Zvýšení či snížení platí do té doby, než
bude odvoláno. Odvolání je účinné pro aktuální pojistné období
pouze tehdy, jestliže k němu dojde během lhůty podle článku
24, odstavec 1 těchto pojistných podmínek.
5. Jestliže se v důsledku poškození plodin z jiných příčin než je
krupobití očekává menší výnos, může pojistitel provést
přiměřené snížení zvolených hektarových výtěžků.
6. Jestliže bude pozemek nebo část pojištěného pozemku po
krupobití nebo požáru se svolením pojistitele sklizen a ze
znovuosetí některou z plodin pojistitelných podle „tabulky
hektarových výtěžků“ se ještě předpokládá výnos, musí pojistník
u první pojistné události nést spoluúčast ve výši 8% z pojistné
částky.
7. Pojistná částka je hranicí pojistného plnění pro celé pojistné
období.
Článek 26
Pojistné
1. Pojistné za pojištění proti krupobití a požáru se stanoví jako
součin výměry orné půdy v hektarech a základní sazby pro
dané pojistné období stanovené pro hektar orné půdy. U vinic
mohou být vybírány příplatky k pojistnému, odstupňované dle
jejich podílu k orné půdě pojištěné v produktu „AGRAR Paušál“.
2. Za zvýšené hektarové výtěžky musí být zaplacen příplatek
k pojistnému podle článku 25, odstavec 2. Pro pojistníka, s nímž
bylo sjednáno snížení hektarových výtěžků podle článku 25,
odstavec 3, se pojistné snižuje o 20% nebo 30%.

