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Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení poľnohospodárskych plodín. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o tomto poistení sú uvedené v návrhu poistnej zmluvy a vo
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie podnikateľov pre prípad škôd na plodinách zo dňa 01.09.2011.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie poľnohospodárskych plodín.

✓ poškodenie alebo zničenie plodín ľadovcom
✓ poškodenie alebo zničenie plodín v dôsledku
vybraných živelných udalostí (požiar, víchrica,
povodeň, záplava)
✓ poškodenie alebo zničenie vybraných plodín
mrazom, vyzimovaním, suchom pri vzchádzaní

Čo nie je predmetom poistenia?
škody spôsobené nesprávnym obrábaním,
škody v dôsledku chýb v agrotechnike,
v ochrane rastlín
poľahnutie plodín bez ich mechanického
poškodenia
zníženie akosti plodín
náklady vynaložené na odpratania zvyškov
poistených plodín poškodených alebo zničených
poistnou udalosťou
náklady na akékoľvek úpravy pozemkov, kde sa
plodiny pestujú
zvýšené náklady vykonané poisteným, ktoré sú
potrebné na zníženie následkov poistnej
udalosti
škody vzniknuté z príčin, ku ktorým došlo pred
začiatkom poistenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
ak vedomé porušenie alebo nedodržanie
povinností stanovených zákonom alebo
dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný
vplyv na vznik škody alebo na zväčšenie jej
následkov, je poisťovateľ oprávnený poistné
plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť
ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti,
že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy
odmietnuť
poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady
akejkoľvek povahy podliehajúce výlukám
z poistenia uvedeným vo všeobecných poistných
podmienkach v osobitnom článku, alebo výlukám
uvedeným v článkoch týkajúcich sa definícií
jednotlivých poistených rizík

Tl. č. 2249/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, pozemky, na
ktorých poistený poistené plodiny pestuje

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia
▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve, zmeny vlastníctva, užívania
a nájmu pozemkov, na ktorých sú poistené plodiny pestované
▪ oznámiť poisťovateľovi poistnú udalosť, najneskôr do 3 dní od jej vzniku; v prípade jej vzniku v čase zberu, alebo
tesne pred zberom oznámiť poistnú udalosť ihneď
▪ najneskôr 3 dni vopred oznámiť vyorávku plodiny zničenej, alebo poškodenej natoľko, že ju treba celkom, alebo
z časti zaorať
▪ poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť pri vyšetrovaní škody
▪ dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, všeobecných poistných
podmienok, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy
▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti
▪ vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a preukázať, že na pozemku, kde sa plodiny pestujú,
boli vykonané opatrenia v zmysle agrotechnických zásad
▪ poistiť si náhradnú plodinu, v zmysle zmluvných dojednaní

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. v troch poistnou zmluvou stanovených splátkach. Poistné ste
povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď
platíte poistné v splátkach, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.
Poistenie zaniká aj:
▪ prechodom alebo prevodom vlastníckeho práva
▪ prevodom alebo prechodom práva hospodárenia
▪ zánikom oprávnenia k podnikateľskej činnosti
▪ skončením činnosti
▪ skončením užívania na základe písomnej dohody, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
▪ do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

