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ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pojištění lesních porostů DPPLP-P-01/2018
(dále jen „DPP“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek zemědělského pojištění VPPZP-P-01/2018 (dále jen „VPPZP-P“).

ČLÁNEK 2
1

Předmět pojištění

Pojištění se vztahuje na lesní porosty uvedené v pojistné smlouvě (dále jen
„pojištěné porosty“), a to pro případ poškození nebo zničení pojištěného porostu pojistným nebezpečím.

Speciální výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody, ke kterým došlo v důsledku:
a tíhy sněhu nebo námrazy,
b působení zvěře, živočišných škůdců nebo chorob,
c vandalismu,
d neodborného lesnického zásahu nebo neodborného hospodaření v lesních
porostech ve smyslu zákona o lesích,
e vichřice, pokud nastala do konce 15. dne od ujednaného počátku pojištění.

ČLÁNEK 6
1
2
3
4

5

6

Pojistná hodnota, pojistná částka, limit pojistného plnění

Ve smyslu článku 10 bodu 3 VPPZP-P se pro typ pojištění „dřevo“ určuje pojistná hodnota podle obvyklé tržní ceny zásoby dřeva pojištěného porostu v Kč/ha.
Výše pojistné částky má pro každou položku odpovídat pojistné hodnotě.
Pojistná částka je uvedena v pojistné smlouvě pro příslušnou položku.
Pojistník stanoví pojistnou částku na vlastní odpovědnost.
Takto stanovená pojistná částka je, ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPZP-P,
nejvyšší hranicí pojistného plnění.
Ve smyslu článku 10 bodu 4 VPPZP-P se pro typ pojištění „vytěžení“ a typ pojištění „zalesnění“ sjednávají limity pojistného plnění. Na vlastní odpovědnost tyto
limity stanoví pojistník a pro příslušnou položku jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Limity pojistného plnění stanoví pojistník tak, aby odpovídaly maximálně obvyklé hodnotě vícenákladů na vytěžení nebo nové zalesnění.

ČLÁNEK 7

Pojistné

1

ČLÁNEK 3

Pojistná nebezpečí, typy pojištění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, rozumí se pojistným nebezpečím v pojištění lesních porostů požár nebo vichřice.
2 Pro sjednané pojistné nebezpečí lze zvolit následující typy pojištění:
a Typ pojištění „dřevo“ – Pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo
zničení pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím, vztahující se
na hodnotu lesních porostů.
b Typ pojištění „vytěžení“ – Pojištění lesních porostů pro případ poškození
nebo zničení pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím, vztahující se na vícenáklady na těžbu a soustřeďovaní zásoby dřeva.
c Typ pojištění „zalesnění“ – Pojištění lesních porostů pro případ poškození
nebo zničení pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím, vztahující se na náklady na nové zalesnění.
3 Základním pojištěním je sjednání pojistného nebezpečí požár a typu pojištění
„dřevo“. K základnímu pojištění lze sjednat další pojistná nebezpečí a typy
pojištění uvedené v bodě 2 tohoto článku. Zánik základního pojištění má za
následek zánik všech ostatních typů pojištění sjednaných podle těchto DPP.
1

ČLÁNEK 4

Podkladem pro výpočet pojistného u jednotlivých položek je dohodnutá pojistná částka na hektar, pojištěná plocha a u vybraných typů pojištění dohodnuté limity pojistného plnění na hektar.
2 Sazba pojistného a pojistné za pojištěné porosty jsou uvedeny u příslušné
položky v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 8
1

2

3
Rozsah pojištění

1

Pojistné nebezpečí, typ pojištění, pojistná částka, případně limit pojistného plnění jsou pro jednotlivé položky uvedeny v pojistné smlouvě.
2 Typ pojištění „dřevo“ se vztahuje na škody vzniklé v důsledku působení sjednaných pojistných nebezpečí s následkem poškození nebo zničení zásoby dřeva
pojištěných porostů.
3 Typ pojištění „vytěžení“ se vztahuje na vzniklé vícenáklady na těžbu a soustřeďování zásoby dřeva vynaložené v důsledku poškození nebo zničení pojištěných
porostů sjednaným pojistným nebezpečím.
4 Typ pojištění „zalesnění“ se vztahuje na vynaložené náklady na nové zalesnění
plochy vzniklé zničením pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím.
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Povinnosti z pojištění

Pojistník/pojištěný je povinen umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám
vstup na pozemky, kde se nachází pojištěné porosty a poskytnout součinnost
ke zjištění rozsahu pojistné události. Dále je povinen předložit pojišťovně platný lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu a dále mapu, kde
jsou pojištěné porosty zaneseny.
Pokud došlo k poškození pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím, je pojistník/pojištěný povinen toto prokazatelným způsobem oznámit
pojišťovně do 8 kalendářních dnů po této události. V případě odstraňování
požářiště nebo polomu je pojistník/pojištěný povinen pojišťovně tento záměr
prokazatelným způsobem oznámit a to nejpozději 3 kalendářní dny před jeho
uskutečněním.
Pokud je pojistnou smlouvou pojištěna celá výměra lesního porostu v majetku
pojištěného a změní-li se tato výměra lesních porostů tak, že pojištěný vlastní
a pěstuje lesní porosty na větší ploše, než je uvedeno v pojistné smlouvě,
je pojistník/pojištěný povinen tuto změnu písemně oznámit pojišťovně do 8
kalendářních dnů ode dne, kdy nastala.
Změní-li se zásoba dřeva pojištěných porostů tak, že skutečná zásoba dřeva
v porostu neodpovídá o více než 20 % hodnotě uvedené v pojistné smlouvě,
je pojistník/pojištěný povinen toto písemně oznámit pojišťovně do 30 kalendářních dnů po této změně.
V případě poškození pojištěných porostů vichřicí, je pojistník/pojištěný na
žádost pojišťovny povinen doložit sílu působení větru potvrzením z nejbližší
meteorologické stanice.
Pojistník/pojištěný je povinen poskytnout doklady vyžádané pojišťovnou nutné pro šetření pojistné události.
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ČLÁNEK 9

Místo pojištění

Místem pojištění se rozumí katastr obce. Obce jsou uvedeny pod jednotlivými položkami v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 10
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Pojistná událost, pojistné plnění

Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěných porostů sjednaným
pojistným nebezpečím v době trvání pojištění.
V součinnosti s pojištěným stanoví pojišťovna rozsah poškozených nebo zničených ploch porostních skupin pojištěných porostů pojištěným pojistným
nebezpečím, ve srovnání se stavem tohoto porostu bezprostředně před pojistnou událostí.
Výpočet pojistného plnění pojišťovny vychází z takto stanovené plochy poškozeného nebo zničeného porostu, z pojistné částky, popřípadě limitu pojistného plnění. Při výpočtu pojistného plnění se odečítá hodnota zužitkovatelných zbytků.
Je-li pojistná hodnota pojištěných porostů bezprostředně před pojistnou
událostí podle platných předpisů nižší než pojistná částka uvedená v pojistné
smlouvě, vychází pojišťovna při výpočtu pojistného plnění z takto stanovené
ceny porostů podle platných předpisů.
Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného lesního porostu, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění v poměru
sjednané pojistné částky k pojistné hodnotě pojištěného lesního porostu. Tímto poměrem se upraví i hodnota případných zužitkovatelných zbytků.
Pokud bylo požárem poškozeno méně než 5 % nebo vichřicí méně než 10 %
ucelené plochy poškozené porostní skupiny, právo na pojistné plnění nevzniká.
Pojišťovna nehradí náklady vynaložené na odstraňování kořenových zbytků
a náklady vynaložené na přípravu pozemku před novým zalesněním.
Poruší-li pojištěný povinnosti uvedené v článku 8 bodu 3 nebo 4 těchto DPP
má pojišťovna právo snížit pojistné plnění v poměru ploch nebo zásob dřeva
uvedených v pojistné smlouvě a ploch nebo zásob dřeva skutečných.

ČLÁNEK 11

ČLÁNEK 12
1

V souladu s článkem 12 VPPZP-P pojišťovna uhradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady. Celková výše náhrad zachraňovacích nákladů je omezena 5 % z pojistné částky případně z limitu pojistného plnění bezprostředně
ohroženého pojištěného porostu.
2 Zachraňovacími náklady nejsou náklady na běžné hospodaření v lesích, náklady na odstranění zbytků lesního porostu po pojistné události, náklady na nové
zalesnění či přípravu pozemku pro nové zalesnění po pojistné události.

ČLÁNEK 13
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Spoluúčast
9

Na úhradě pojistného plnění z každé pojistné události stanovené dle článku 10
těchto DPP se pojištěný podílí částkou vyjadřující spoluúčast na pojistném plnění,
a to ve výši 10 % z pojistného plnění.
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Zachraňovací náklady

10

Výklad pojmů

Běžným hospodařením v lese se rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba
lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.
Lesním porostem se rozumí stromy, které v daných podmínkách plní funkci
lesa.
Náklady na nové zalesnění se rozumí náklady na vysázení sadby a náklady na
sadební materiál, který je běžně používán k osázení plochy zničené pojištěným
nebezpečím. Těmito náklady nejsou náklady na úpravu a asanaci pozemku
před výsadbou.
Porostní skupina je základní jednotka prostorového rozdělení lesního porostu
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě, vymezuje se jako plošná část lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou či prostorovou skladbou.
Sadebními pracemi se rozumí výsadba sazenic na plochu vzniklou zničením
lesního porostu pojištěným nebezpečím.
Sadebním materiálem se rozumí semenáčky, sazenice nebo poloodrostky lesních dřevin, které jsou v daných podmínkách běžně používány k zalesnění.
Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné
hmotnosti na lesní porosty tak, že dochází ke zlomům, a tím k jejich znehodnocení.
Vícenáklady na těžební a soustřeďovací práce jsou zvýšené náklady na těžbu dřeva, zahrnující kácení (mýcení) stromů, opracování surového dřeva v porostu a dílčí manipulaci s ním, a zvýšené náklady na vyvážení dřeva z porostu
na odvozní místo (lesní skládku), které by za běžného hospodaření nenastaly.
Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí 20,8 a více m/s.
Zásobou dřeva se rozumí celkový objem dřeva v lesním porostu, který je zjistitelný z lesního hospodářského plánu.
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