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Článek 1 

Rozsah pojištění 
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“) a vichřicí. 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. Pro rozsah pojištění platí ustanovení 
článku 23, odstavce 1 a 2 "Všeobecných pojistných podmínek“ 
(shodně jako pro pojištění AGRAR Paušál).  
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. 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. 
6. Vichřice: Ve variantě Plus lze u pojistitelem oznámených 
plodin volitelně pojistit ztráty na výnosu, které vzniknou 
v důsledku vichřice. Vichřice je definována jako pohyb vzduchu 
související s počasím o rychlosti nejméně 75 km/h. 
Škodou se rozumí bezprostřední snížení dosažitelného 
výnosu, způsobené vichřicí prostřednictvím  
- ztráty zrn (s výjimkou ztrát v důsledku přezrálosti); 
- úplného zlomení stébla/stonku; 
- vytržení/vykořenění rostlin, pokud jejich výška přesáhla 
v době škody 10 cm, měřeno od povrchu půdy po vrchol 
rostliny;  
- sklizňových ztrát, kterými se rozumí množství slunečnice 
a kukuřice, jež zůstane ležet na poli navzdory nejlepší sklizňové 
technice. Sklizňové ztráty všech ostatních plodin nejsou 
pojištěny.  
Pojištěny nejsou škody při opylení ani škody polehnutím rostlin, 
zapříčiněným např. nadměrným hnojením, chorobami rostlin, 
škůdci nebo přezráním. Polehnutí se liší od polámání rostlin 
vichřicí především tím, že podél stop po přejezdech a na 
okrajích pozemku k polehnutí nedochází, resp. jen minimálně. 
Pojištěny nejsou škody způsobené snížením přírůstku na 
výnosu, kdy vichřice způsobí ohnutí stonků, stébel a částí 
rostlin. Pojištěny nejsou škody na stoncích rostlin způsobené 
navátím nebo nánosy zeminy. Postupně vznikající škody 
způsobené opakovaným působením větru a deště nejsou 
pojištěny. 

 
Článek 2 

Návrh na uzavření pojištění 
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 mrazu nejpozději do 30. listopadu na 
následující pojistné období, v případě rizik zaplavení/naplavení 
zeminy, poškození větrem a požerky (s výjimkou řepky olejné) 
a rizika vichřice nejpozději do 31. března, a to na probíhající 
pojistné období. 
 

Článek 3 
Doba trvání pojištění 

Doba platnosti pojištění je stanovena ve "Všeobecných 
pojistných podmínkách“.  
Vichřice u kukuřice a čiroku: Ručení končí 15. listopadu 
aktuálního pojistného období. 
  

Článek 4 
Začátek odpovědnosti pojistitele 

Platí "Všeobecné pojistné podmínky“. 
 

Článek 5 
Konec odpovědnosti pojistitele 

Platí "Všeobecné pojistné podmínky“.  
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Článek 6 

Pojistná částka 
1. Pojistná částka pro riziko krupobití a požáru odpovídá 
součinu hektarového výtěžku a plochy. 
2. Sazby plnění pro pojistná nebezpečí dle článku 1 odstavce 2 
až 6 jsou pro příslušné pojistné období stanoveny pojistitelem 
a oznámeny v tabulce se sazbami pro pojistné plnění v rámci 
pojištění „AGRAR Univerzál“.  
3. Pojistník může sazby plnění za škody vichřicí paušálně 
navýšit, maximálně však o paušální navýšení hodnot z „tabulky 
hektarových výtěžků“ pro riziko krupobití. Pro škody pojistnými 
nebezpečími dle článku 1 odstavce 2 až 5 může pojistník volit 
ze dvou variant výše plnění jako náhrady za nové osetí. 
4. Redukce sazeb plnění za škody vichřicí není možná. 

 
Článek 7 

Plnění 
Čas a metodu šetření škody určuje pojistitel.  
1. Krupobití a požár: Pojistník při podání návrhu na pojištění 
může zvolit ze tří variant spoluúčasti: 
a) varianta I: Nahrazeny budou škody, které dosáhnou 
minimálně 8 % pojistné částky poškozeného pozemku nebo 
jeho poškozené části. Z plnění bude odečtena spoluúčast ve 
výši 4 % pojistné částky daného pozemku nebo jeho části. 
Spoluúčast bude vypočtena z celkové škody, kterou pojistník 
utrpí v důsledku pojistných událostí během jednoho pojistného 
období. 
b) varianta II: Nahrazeny budou škody, které dosáhnou 
minimálně 10% pojistné částky poškozeného pozemku nebo 
jeho části.  
Výše spoluúčasti pro škody způsobené krupobitím a požárem 
se řídí škodním průběhem pojistné smlouvy stanoveným pro 
rizika krupobití a požár za posledních 10 let trvání pojištění. 
Škodní průběh se počítá z poměru vyplaceného pojistného 
plnění za škody krupobitím a požárem a zaplaceného 
pojistného za rizika krupobití a požár. Pojistníkovi jde k tíži podíl 
příslušné pojistné částky dle následující tabulky (spoluúčast). 
 

škodní průběh (ŠP) spoluúčast 
≤ 75% 0% 
75% < ŠP ≤ 150% 1% 
SV > 150% 2% 

 

c) varianta III: Spoluúčast činí 20 % pojistné částky daného 
pozemku nebo jeho části. Spoluúčast bude vypočtena z celkové 
škody, kterou pojistník utrpí v důsledku pojistných událostí 
během jednoho pojistného období. 
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 % sazby pro náhradu 
za znovuosetí platné pro Agrar Univerzál.  
3. Vichřice: plnění bude poskytnuto výhradně tehdy, kdy ztráta 
na výnosu způsobená vichřicí u pojištěné plodiny přesáhne 
50 %. Pokud je vichřicí poškozena pouze část pozemku, je 
poskytnuto plnění pouze na tu část, která splňuje tuto 
podmínku. To platí i v případě, že výše škody na části pozemku 
přepočtená na celou výměru pozemku přesáhne výše uvedené 
limity. 
 
 

Článek 8 
Povinnosti pojistníka při pojistné události 

1. Krupobití a požár: Platí “Všeobecné pojistné podmínky“.  
2. Mráz, vichřice, 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 desetinového stupňování 
dle článku 10 odstavce 2 "Všeobecných pojistných podmínek“.  
Pojistné pro pojištění pro případ krupobití a požáru se stanovuje 
odděleně od pojistného pro ostatní rizika (mráz, 
zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem, požerky a 
vichřice). Systém desetinového stupňování se použije zvlášť na 
pojistné za základní pojištění (krupobití+požár) a rozšířené 
pojištění (ostatní rizika).  
 

Článek 10 
Pojistná doba a pojistné období 

Platí „Všeobecné pojistné podmínky“. 
 

Článek 11  
Platnost „Všeobecných pojistných podmínek“ 

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). 
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