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Předmětem pojištění jsou plodiny, rostliny a hospodářská 
zvířata. Z pojištění se hradí škody v důsledku poškození 
nebo zničení porostu živelními pojistnými nebezpečími 
nebo škody způsobené úhynem, nařízeným utracením 
nebo poražením zvířat v důsledku onemocnění, živelních 
a dalších sjednaných pojistných nebezpečí.

Pojištění Plodin
  Krupobití, požár
  Vichřice, záplava, povodeň, sesuv půdy, nebo 
u vybraných plodin vyzimování
  Jarní mráz (pro vybrané plodiny)
  Mráz pro vinnou révu

Pojištění rostlin sPeciál
Okrasné rostliny, rostliny ve školkách nebo pěstované 
ve sklenících a fóliovnících. 

  Krupobití, požár
  Vichřice, záplava, povodeň, sesuv půdy
  Odcizení
  Poškození rostlin v důsledku poškození skleníku 
v souvislosti s uvedenými riziky nebo tíhou sněhu 
a námrazy
  Mráz pro lesní školky

Pojištění Plodin Základní
Pojištění plodin do výměry 40 hektarů.

  Krupobití, požár

Pojištění hosPodářských Zvířat
Pojištění skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koz. Součástí 
pojištění je úhrada kadáverů z rizik uvedených 
v pojistné smlouvě.

  Nákaza
  Hromadné infekční nebo parazitární onemocnění
  Neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu
  Zasažení zvířete elektrickým proudem
  Otrava exogenními jedovatými látkami
  Živelní událost: požár, výbuch, úder blesku, záplava, 
povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení 
skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha 
sněhu nebo námrazy, zemětřesení a pád stromů, 
stožárů nebo jiných předmětů
  Přehřátí organismu u drůbeže
  Akutní neinfekční nemoc, úraz, porodní škoda

hlavní výluky:
  Nepřímé škody (ušlý výdělek, zisk, pokuta apod.) 
a vedlejší výlohy (právní zastoupení apod.)

  Škody vzniklé v příčinné souvislosti s válečnými 
událostmi, stávkou, teroristickými akty nebo se 
zásahem státní nebo úřední moci

  Škody vzniklé jadernou energií, jaderným zářením, 
radioaktivní kontaminací, azbestem nebo formaldehydem

  Škody vzniklé následkem vad na pojištěné věci nebo 
zvířeti v době existující před uzavřením pojištěním 

 Pojištění se nevztahuje a pojistné plnění nelze 
 poskytnout v souvislosti se státy, vůči nimž jsou   
 uplatňovány mezinárodní sankce

Pojištění Plodin
  Škody vzniklé polehnutím plodin mimo obilovin
  Škody vzniklé na přezimované zelenině

Pojištění hosPodářských Zvířat
  Škody způsobené porušením předpisů o veterinární péči
  Škody vzniklé před počátkem pojištění
  Škody vzniklé jako běžné provozní ztráty
  Škody vzniklé na jatkách s výjimkou úrazu, neinfekční 
nemoci, porodní škody

co je předmětem pojištění? na co se pojištění nevztahuje?

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních 
informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu 
uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

o jaký druh Pojištění se jedná?
Pojištění plodin a hospodářských zvířat pro fyzické a právnické osoby. Pojištění se sjednává jako škodové.

Pojištění Plodin, Pojištění rostlin sPeciál
  Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná částka 
nebo pojištěný výtěžek uvedené v pojistné smlouvě, 
které stanoví pojistník na vlastní odpovědnost

Pojištění Plodin Základní
  Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná 
částka, která je pro dané plodiny uvedena v pojistných 
podmínkách na jednotku plochy, tj. na 1 ha 

  Spoluúčast na pojistném plnění je 10 %

Pojištění hosPodářských Zvířat
  Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná částka 
uvedená v pojistné smlouvě, kterou stanoví pojistník 
na vlastní odpovědnost, tak aby odpovídala hodnotě 
pojištěného zvířete
  Limit plnění pro úhradu kadáverů uvedený v pojistné smlouvě

existují nějaká omezení  
v pojistném krytí?

Zemědělské pojištění
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jak mohu smlouvu vypovědět?

kdy pojistné krytí začíná a končí?

kdy a jak provádět platby?

jaké mám povinnosti?

kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojištění Plodin, Pojištění rostlin sPeciál, Pojištění Plodin Základní
  Na místě ujednaném v pojistné smlouvě na území ČR

Pojištění hosPodářských Zvířat
  Na území ČR

-  Řádně a včas hradit pojistné 
-  Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou 

zpracovávány jejich osobní údaje
-  Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností  

(např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
-  Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího 

rozsahu a následků
-  Oznámit bezodkladně pojistnou událost
-  Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
-  Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění

Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění, 
není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pokud je pojištění sjednáno s automatickou prolongací, pojistné je stanoveno 
jako roční a je splatné prvním dnem příslušného pojistného roku. V pojistné smlouvě je možno sjednat úhradu pojistného 
ve splátkách. Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy. 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se smlouva na dobu určitou, v délce trvání jednoho pojistného roku. 
V pojistné smlouvě lze ujednat, že po uplynutí jednoho pojistného roku pojištění nezanikne a obnoví se za stejných 
podmínek, pokud jedna ze stran neoznámí druhé straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného roku, že na dalším 
trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace).
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od 
pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného 
pojistného nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu.

Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
-  po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
-  po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
-  ke konci pojistného roku, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného roku.

Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na 
dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne 
uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek.


