Doplňkové pojistné podmínky
pojištění plodin DPPPL-P-01/2014
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2.

3.

Typ pojištění A lze sjednat samostatně. V návaznosti
na sjednání typu pojištění A lze sjednat pro všechny
plodiny s výjimkou plodin zařazených do skupiny ovoce
i typ pojištění B. Pro takto pojištěné plodiny uvedené
v článku 14 bodu 3 těchto DPP lze dále sjednat i typ
pojištění C. Pro vinnou révu lze sjednat i pojištění typu
A + B + C + D.

Pojištění plodin se vztahuje na pojistné události, které mají za následek snížení výnosu pojištěných plodin
v daném kalendářním roce na pozemku souvisle osetém
nebo osázeném stejnou plodinou (dále jen „pozemek“)
a které nastaly v období:
– u bobulového ovoce a jahod od počátku kvetení,
– u ostatního ovoce po odkvětu,
– u vinné révy od 05 fenofáze,
– 	u ozimých plodin a ostatních víceletých plodin
od 1. dubna,
– 	u ostatních plodin po vysázení sadby nebo sazenic na definitivní místo nebo od 30. dne po zasetí
do termínu obvyklého ukončení sklizně příslušné
plodiny v dané oblasti.

1.

Pojištění se vztahuje na plodiny uvedené v pojistné
smlouvě (dále jen „pojištěné plodiny“), a to pro případ
poškození nebo zničení v důsledku pojistného nebezpečí
daného typem pojištění vyznačeným v pojistné smlouvě.

2.

Pojištění typu A se vztahuje i na pojištěné plodiny seté
na jaře a určené ke sklizni v daném roce v období do 30
dnů od zasetí, pokud taková událost měla za následek
zrušení postiženého porostu.

2.

Plodiny lze pojistit jednotlivě nebo v rámci skupin.

3.

Pojištění typu B se vztahuje i na škody způsobené vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy na vybraných
pojištěných plodinách, u nichž je pojistným nebezpečím
vyzimování, v období od zasetí do 1. dubna a u pojištěných plodin setých na jaře a určených ke sklizni v daném
roce v období do 30 dnů od zasetí, pokud taková událost měla za následek zrušení nebo přisetí postiženého
porostu.

Článek 3
Zařazení plodin do skupin
Do skupin plodin jsou zařazeny plodiny pěstované pro
tržní produkci nebo na ploše větší než 1 ha následujícím
způsobem:
4.

Pojištění typu B se vztahuje na vyzimování pouze takových pojištěných vybraných plodin, pro něž bylo pojištění typu B sjednáno již v roce výsevu a pojištění typu B
pokračuje v dalším kalendářním roce.

5.

Pojištění typu C se vztahuje i na škody způsobené jarním
mrazem u pojištěných plodin setých na jaře a uvedených
v článku 14 bodu 3 těchto DPP v období do 30 dnů
po zasetí.

6.

Pojištění typu D se vztahuje na poškození pojištěné vinné révy mrazem, které má za následek snížení výnosu
v daném kalendářním roce, nebo došlo-li k poškození
mrazem v období po sklizni do konce kalendářního
roku, v roce následujícím za podmínky trvání pojištění
v tomto roce.

7.

Pojištění se vztahuje v období uvedeném v bodu 1 tohoto článku i na pojistné události, které mají za následek
snížení jakosti pojištěného lnu a dále snížení jakosti pojištěných plodin náležejících do skupin konzumní zelenina nebo ovoce v daném kalendářním roce.

Luskoviny: hrách, bob, peluška, vikev,
Olejniny: slunečnice, mák, hořčice, řepka ozimá, řepka
jarní, sója,
Přadné rostliny: len, konopí,
Okopaniny: brambory, cukrovka, krmná řepa,
Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny: kmín, heřmánek,
Konzumní zelenina: celer, mrkev, petržel, pastinák,
křen, ředkvička, ředkev, kedlubny, kapusta, květák, zelí,
cibule, česnek, pažitka, pór, okurky, paprika, rajčata, salát, špenát, kopr,
Krmné pícniny na orné půdě: kukuřice, vojtěška, jetel, bob, jarní směska,
Trvalé travní porosty: louky,
Vinná réva: vinná réva,
8.

Chmel: chmel,
Ovoce: meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve,
švestky,

2.

3.

Zde neuvedené plodiny nebo plodiny pěstované jinak,
než je uvedeno v bodu 1 tohoto článku těchto DPP, lze
po dohodě s pojišťovnou pojistit v rámci skupiny plodin,
které svým agrobiologickým charakterem odpovídají.
Pojištění se vztahuje vždy pouze na plodinu, která je
jmenovitě uvedena položkou v pojistné smlouvě.

1.

Pojištění se nevztahuje na polehnutí plodin.

2.

Pojištění se nevztahuje na přezimovanou konzumní zeleninu.
Článek 7
Pojistná hodnota, pojistná částka

1.

Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
Pojistná hodnota pro příslušnou položku je vyjádřena
tržní cenou plodiny v daném místě a daném čase.

2.

Ve smyslu článku 10 bodu 2 a 3 VPPZP-P se pojistnou
částkou rozumí pojištěný výtěžek příslušné položky.

Článek 4
Typy pojištění

T. č. 7149 01/2014

Dále pojišťovna poskytne bonifikaci formou slevy
za škodný průběh z pojistného stanoveného dle bodů
1–5 tohoto článku. V závislosti na škodném průběhu
ve sledovaném období za všechny pojištěné plodiny poskytne pojišťovna slevu na pojistném podle následujících
pravidel:
a) 	sledovaným obdobím, za které se pro tyto účely
vyhodnocuje škodný průběh, jsou 3 bezprostředně
předcházející po sobě jdoucí kalendářní roky,
b) 	nedošlo k významné změně skladby pojištěných plodin, ploch pojištěných plodin a pojištěných rizik,
c) 	pokud je škodný průběh 0 %, vzniká nárok na slevu
do výše 40 %,
d) 	nepřevýšil-li škodný průběh 20 %, vzniká nárok
na slevu do výše 20 %,
e) 	nepřevýšil-li škodný průběh 40 %, vzniká nárok
na slevu do výše 10 %.
Článek 9
Povinnosti z pojištění

1.

Pojištěný je povinen uvést plochu a místo, na kterém
pojištěnou plodinu určenou ke sklizni v daném roce pěstuje, dále je povinen uvést jako plochu pojištěné plodiny
celkovou výměru, na níž tuto plodinu určenou ke sklizni
v daném roce pěstuje. Přitom platí, že plocha pojištěné
plodiny určené ke sklizni v daném roce, která v důsledku sklizně anebo škodné události v tomto roce zanikla,
musí být zahrnuta k ploše příslušné plodiny v pojistné
smlouvě.

2.

V případě sjednání pojištění plodin v rámci skupin plodin
je pojištěný povinen uvést v pojistné smlouvě všechny
plodiny zařazené dle článku 3 bodu 1 těchto DPP do příslušné skupiny plodin, které pěstuje ke sklizni v daném
roce.

3.

Pěstuje-li pojištěný pojištěnou plodinu ke sklizni v daném roce na větší ploše, než jaká je uvedena v pojistné
smlouvě, je pojištěný povinen toto písemně oznámit
do 8 dnů pojišťovně. V případě sjednání pojištění plodin
v rámci skupiny plodin je stejným způsobem povinen
oznámit pojišťovně pěstování plodiny, která dosud nebyla v pojistné smlouvě uvedena a je dle článku 3 bodu
1 těchto DPP zařazena do této skupiny plodin.

4.

Pěstuje-li pojištěný pojištěnou plodinu ke sklizni v daném roce na menší ploše, než jaká je uvedena v pojistné
smlouvě, je pojištěný povinen toto prokazatelně oznámit do 8 dnů pojišťovně. Pojišťovna v takovém případě
provede úpravu pojistného v souladu s novým zněním
pojistné smlouvy. V případě snížení plochy pojištěné plodiny v důsledku sklizně anebo škodné události se oznámení, úprava pojistné smlouvy ani pojistného neprovádí.

5.

Pojištěný má právo oznámit pojišťovně, že plodinu uvedenou v pojistné smlouvě nepěstuje a ani nepěstoval
ke sklizni v daném roce. Pojišťovna v takovém případě
provede úpravu pojistného v souladu s novým zněním
pojistné smlouvy, pokud pojištěný toto prokazatelně
oznámil nejpozději do 31. května daného roku.

6.

Pokud došlo k poškození pojištěné plodiny v důsledku pojistného nebezpečí, je pojištěný povinen toto
prokazatelným způsobem ohlásit pojišťovně do 8 dnů
od této události. Tato lhůta se zkracuje v období sklizně
nejpozději do zahájení sklizně postižené plodiny, v případě zaorávky nebo zrušení porostu do tří dnů před
provedením.
Článek 10
Pojistná událost

Článek 8
Pojistné

1.

Pojištění plodin se sjednává v uvedených typech pojištění:
a) 	Typ pojištění A
		Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení
krupobitím nebo požárem.
b) 	Typ pojištění B
		Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení
vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy anebo u vybraných ozimých plodin vyzimováním.
c) Typ pojištění C
		Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení
jarním mrazem.
d) 	Typ pojištění D
		Pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení mrazem.

6.

Pojištění se vztahuje na hlavní produkt pojištěných
plodin.
Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Jahody: jahody,
Semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin: cukrovka, krmná řepa, celer, mrkev, petržel, pastinák, ředkvička, ředkev, kedlubny, kapusta, květák, zelí, cibule,
pažitka, pór, okurky, paprika, rajčata, salát, špenát, kopr,
jetel, vojtěška, trávy.

Pojišťovna sníží pojistné o slevu za strukturu plodin,
která se poskytuje ve výši 10 % z pojistného za plodiny
na orné půdě, stanoveného dle bodů 1–4 tohoto článku v případě, že jsou v daném roce pojištěny plodiny
ke sklizni na veškeré pojištěným obhospodařované výměře orné půdy. Pro plodiny zařazené do skupin trvalé
travní porosty, chmel, vinná réva a ovoce se tato sleva
neposkytuje.

Typ pojištění je vyznačen v pojistné smlouvě.

1.

Článek 2
Předmět pojištění

Obilniny: pšenice ozimá, pšenice jarní, žito ozimé, žito
jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves, tritikale ozimé,
tritikale jarní,

5.

Článek 5
Rozsah pojištění

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pojištění plodin DPPPL-P-01/2014 (dále jen „DPP“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek zemědělského pojištění VPPZP-P-01/2014 (dále jen „VPPZP-P“).

1.

v článku 5 bodu 2 nebo bodu 3 anebo bodu 5 těchto
DPP, a škoda byla hrazena dle vynaložených nákladů,
nepředepisuje se za pojištění takové plodiny na této ploše v daném roce další pojistné.

1.

Podkladem pro výpočet pojistného je pojištěný výtěžek
pojištěné plodiny.

2.

Sazba pojistného za pojištěnou plodinu v zaokrouhlení
v Kč/ha je uvedena v pojistné smlouvě pro příslušnou
pojištěnou plodinu. Pojistné za pojištěnou plodinu je
součinem sazby pojistného a plochy pojištěné plodiny
v příslušné položce.

3.

Pojistné náleží pojišťovně vždy za dobu, na kterou bylo
pojištění sjednáno.

4.

Je-li nově zaseta stejná plodina za plodinu, jejíž porost byl zrušen v důsledku pojistné události uvedené

1.

Pojistnou událostí je u typu pojištění A poškození nebo
zničení pojištěné plodiny v důsledku krupobití nebo požáru v období uvedeném v článku 5 bodu 1 a bodu 2
těchto DPP.

2.

Pojistnou událostí je u typu pojištění B poškození nebo
zničení pojištěné plodiny
a) 	v důsledku vichřice, záplavy, povodně nebo sesuvu
půdy v období a za podmínek uvedených v článku 5
bodu 1 nebo bodu 3 těchto DPP,
b) 	u vybraných ozimých plodin rovněž v důsledku vyzimování za podmínek uvedených v článku 5 bodu 4
těchto DPP.
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3.

4.

Pojistnou událostí je u typu pojištění C poškození nebo
zničení pojištěné plodiny v důsledku jarního mrazu v období a za podmínek uvedených v článku 5 bodu 1 nebo
bodu 5 těchto DPP.

Došlo-li k poškození pojištěné plodiny pojistnou událostí
uvedenou v článku 10 bodu 1, bodu 2 písm. a) nebo
bodu 3 těchto DPP v období uvedeném v článku 5 bodu
1 těchto DPP nebo událostí uvedenou v článku 5 bodu
6 těchto DPP, stanoví pojišťovna v součinnosti s pojištěným při prohlídce poškozeného porostu na oznámeném
pozemku rozsah poškození v důsledku této pojistné
události a v procentech vyjádří snížení výnosu oproti
stavu před pojistnou událostí. Plnění pojišťovny pojištěnému vychází z takto stanoveného procenta a z pojištěného výtěžku z oznámeného pozemku, s výjimkou
následujících případů:
a) 	neumožňoval-li stav porostu na oznámeném pozemku před pojistnou událostí dosažení pojištěného výnosu, vztahuje se snížení výnosu k výnosu skutečně
dosažitelnému před pojistnou událostí,
b) 	při dalších pojistných událostech na tomto pozemku
se snížení výnosu v důsledku další pojistné události
vyjadřuje v procentech k dosažitelnému výnosu před
pojistnou událostí na oznámeném pozemku, maximálně však k pojištěnému výnosu sníženému o snížení výnosu v důsledku předchozí pojistné události.

2.

Stejným způsobem jako v bodu 1 tohoto článku se postupuje, je-li důsledkem pojistné události snížení jakosti
u pojištěného lnu, pojištěného ovoce nebo pojištěné
konzumní zeleniny.

3.

V případě poškození porostu pojistnou událostí dle
článku 10 bodu 1, bodu 2 písm. a) nebo bodu 3 těchto
DPP v období uvedeném v článku 5 bodu 1 těchto DPP
nebo událostí uvedenou v článku 5 bodu 5 těchto DPP
má pojišťovna právo snížit plnění o částku nákladů, které
pojištěný na další pěstování a sklizeň pojištěné plodiny již
nemusel vynaložit. Pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě zničení pojištěné plodiny pojistnou událostí uvedenou v článku 10 bodu 1, bodu 2 písm. a) nebo bodu 3
těchto DPP v období uvedeném v článku 5 bodu 1 těchto
DPP nebo událostí uvedenou v článku 5 bodu 5 těchto
DPP nejvýše sjednaný pojištěný výtěžek pojištěné plodiny.

4.
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5.

Při pojistných událostech uvedených v článku 10 bodu
2 písm. b) těchto DPP se pojištěný výtěžek vypočítává
z pojištěného výnosu a pojištěné ceny uvedených pro
danou plodinu v pojistné smlouvě k 1. lednu roku následujícího po roce výsevu poškozené plodiny.

6.

Pojišťovna není povinna plnit, jestliže rozsah poškození
plodiny na pozemku souvisle osetém nebo osázeném
stejným druhem plodiny nedosáhl alespoň 10 % z pojištěného výtěžku, případně sníženého výtěžku, v případě
požáru nebo záplavy alespoň 5 % souvislé plně zničené
plochy. Pojišťovna není povinna plnit v případě vyzimování, jestliže plocha porostu, na které bylo provedeno
po dohodě s pojišťovnou jeho zrušení nebo přisetí, nedosáhla alespoň 10 % plochy daného pozemku.

Pojistnou událostí je u typu pojištění D poškození nebo
zničení pojištěné vinné révy v důsledku mrazu v období
a za podmínek uvedených v článku 5 bodu 6 těchto DPP.
Článek 11
Pojistné plnění

1.

pojištěného výtěžku dané pojištěné plodiny na ploše
zrušeného nebo přisetého porostu.

Došlo-li k poškození porostu pojištěné plodiny pojistnou
událostí uvedenou v článku 10 bodu 2 písm. b) těchto
DPP nebo v článku 5 bodu 2 nebo bodu 3 anebo bodu 4
těchto DPP v takové míře, že v důsledku této události byl
tento porost po dohodě s pojišťovnou zrušen nebo přiset, uhradí pojišťovna pojištěnému vynaložené náklady
na setí poškozené plodiny a hodnotu původního osiva,
v případě přísevu v poměru odpovídajícímu stanovenému poškození, nejvýše však částku odpovídající 15 %

7.

8.

Poruší-li pojištěný ustanovení článku 9 bodu 1 a 3 těchto
DPP, má pojišťovna právo snížit plnění v poměru plochy
dané plodiny uvedené v pojistné smlouvě a plochy, která
by při dodržení povinností uvedených v článku 9 bodu 1
a 3 těchto DPP měla být v pojistné smlouvě pro danou
plodinu správně uvedena.
Poruší-li pojištěný ustanovení článku 9 bodu 2 a 3 těchto
DPP, má pojišťovna právo snížit plnění v poměru ploch
plodin zařazených do skupiny plodin a uvedených v pojistné smlouvě a plochy plodin zařazených do dané skupiny plodin, která by při dodržení povinností uvedených
v článku 9 bodu 2 a 3 těchto DPP měla být v pojistné
smlouvě pro danou skupinu plodin správně uvedena.
Článek 12
Spoluúčast

Na úhradě plnění z každé pojistné události stanoveného dle
článku 11 těchto DPP se pojištěný podílí částkou vyjadřující
spoluúčast na pojistném plnění, a to procentem uvedeným
pro příslušnou položku v pojistné smlouvě.
Článek 13
Zachraňovací náklady
1.

2.

V souladu s článkem 12 VPPZP-P pojišťovna uhradí
účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady.
Celková výše náhrad zachraňovacích nákladů je omezena 5 % z pojištěného výtěžku bezprostředně ohrožené
pojištěné plodiny z bezprostředně ohrožené plochy.
Náklady vynaložené na agrotechnická opatření nejsou
zachraňovacími náklady.

3.

Jarním mrazem se rozumí mráz v období od 21. března do 20. června. Pojistit lze v roce pojištění setou cukrovku, na jaře setý mák, přadné rostliny, na jaře setou
nebo sázenou konzumní zeleninu. Dále lze pojistit jahody, semenné porosty okopanin a zeleniny, vinnou révu
a chmel.

4.

Katastrální území mají jedinečná pojmenování, která
zpravidla vycházejí z názvu obce, osady nebo městské
části.

5.

Místo (místem), na kterém pojištěnou plodinu určenou
ke sklizni v daném roce pěstuje se rozumí příslušná katastrální území.

6.

Plochou je plocha pojištěné plodiny uvedená v pojistné
smlouvě.

7.

Pojištěnou cenou je na návrh pojistníka stanovená
cena za jednotku množství pojištěné plodiny uvedená
v pojistné smlouvě.

8.

Pojištěným výnosem je na návrh pojistníka stanovený
hektarový výnos pojištěné plodiny uvedený v pojistné
smlouvě.

9.

Pojištěným výtěžkem položky je součin plochy pojištěné plodiny, pojištěné ceny a pojištěného výnosu plodiny uvedené v položce.

10. Polehnutí je stav, kdy se porost částečně skloní nebo
zcela položí (případně i zlomí nebo vyvrátí) k zemi, v důsledku nevhodně vedených agrotechnických opatření.
11. Škodným průběhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného plnění se zahrnutím stanovené rezervy na pojistné plnění za škody ve sledovaném období a pojistného stanoveného za pojištění plodin v tomto kalendářním
roce.
12. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu,
která se pohybuje rychlostí 20,8 a více m/s. Není-li tato
rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo jiných
shodně odolných věcech.
13. Vybranými ozimými plodinami u nichž je u typu
pojištění B pojistnou událostí rovněž vyzimování, jsou
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, ozimé směsky, ozimá řepka, kmín, fenykl a víceleté
pícniny v prvním roce pěstování.

1.

Agrotechnickými opatřeními se rozumí prováděná
opatření související s pěstováním, výživou a ochranou
rostlin.

14. Vyzimováním se rozumí poškození porostů vybraných ozimých plodin v období od zasetí v roce výsevu
do 30. dubna roku následujícího v důsledku působení
sněhu a mrazu včetně s tím souvisejícím rozšířením chorob a živočišných škůdců, nadměrným mokrem nebo
suchem, nebo prudkými rozdíly teplot.

2.

Hlavním produktem pojištěné plodiny se rozumí ta
část plodiny, pro jejíž výnos je tato plodina zpravidla
pěstována.

15. 05 fenofáze u vinné révy stanovená podle
K. W. Eichhorna a D. H. Lorenze je okamžik, kdy se pupeny otvírají, lze vidět první zeleň letorostu.

Článek 14
Výklad pojmů

