DoplÀkové pojistné podmínky
základního poji‰tûní plodin DPPPM 3

âlánek 1
Úvodní ustanovení
Tyto DoplÀkové pojistné podmínky základního poji‰tûní plodin DPPPM 3 (dále jen „doplÀkové pojistné podmínky“) doplÀují ustanovení V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pro zemûdûlské poji‰tûní VPPZP 09 (dále jen „v‰eobecné pojistné
podmínky“).

âlánek 2
Pﬁedmût pojistné ochrany
Poji‰tûní plodin se vztahuje na plodiny uvedené v tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách v rámci sjednané skupiny
plodin v pojistné smlouvû o poji‰tûní plodin – základní a pûstované na místû poji‰tûní uvedeném v pojistné smlouvû, a to
pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení v dÛsledku pojistného nebezpeãí uvedeného v ãlánku 3 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 3
Pojistná nebezpeãí
Pojistn˘m nebezpeãím je krupobití nebo poÏár.
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âlánek 4
Rozsah poji‰tûní
1. Základní poji‰tûní plodin se vztahuje na pojistné události, které mají za následek sníÏení v˘nosu poji‰tûn˘ch plodin, zaﬁazen˘ch do skupin plodin uveden˘ch v pojistné
smlouvû, v daném kalendáﬁním roce na pozemku souvisle osetém nebo osázeném stejnou plodinou (dále jen
„pozemek“) a které nastaly v období
– u ozim˘ch plodin a ostatních vícelet˘ch plodin od
1. dubna,
– u vinné révy od 05 fenofáze,
– u ostatních plodin po vysázení sadby na definitivní místo nebo od 30. dne po zasetí do termínu obvyklého
ukonãení skliznû pﬁíslu‰né plodiny v dané oblasti.
2. Poji‰tûní se vztahuje, není-li v pojistné smlouvû ujednáno
jinak, na hlavní produkt poji‰tûn˘ch plodin.
3. Poji‰tûní se vztahuje pouze na ‰kody na plodinách uveden˘ch v tabulce ãlánku 7 bodu 2 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek zpÛsobené pojistn˘m nebezpeãím
uveden˘m v ãlánku 3 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek, ke kter˘m do‰lo na pozemcích uveden˘ch
v pojistné smlouvû.

âlánek 5
Pojistná událost
Pojistnou událostí je po‰kození nebo zniãení poji‰tûné plodiny v dÛsledku krupobití nebo poÏáru v období uvedeném
v ãlánku 4 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 6
Speciální v˘luky z poji‰tûní
Poji‰tûní se nevztahuje na polehnutí plodin.

âlánek 7
Pojistná hodnota
1. Ve smyslu ãlánku 8 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek se
pojistnou hodnotou rozumí souãet pojistn˘ch ãástek za
poji‰tûné plodiny v rámci sjednané skupiny plodin. Pojistné ãástky za 1 ha poji‰tûn˘ch plodin jsou uvedeny
v bodu 2 tohoto ãlánku.
2. Plodiny se poji‰Èují v rámci skupiny plodin
skupina plodin 1 – poloÏky 1 aÏ 20,
skupina plodin 2 – poloÏka 21,
skupina plodin 3 – poloÏka 22,
s uveden˘mi pojistn˘mi ãástkami na 1 ha a v˘nosy v t/ha.
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âlánek 8
Plnûní poji‰Èovny
1. Do‰lo-li k po‰kození poji‰tûné plodiny pûstované na
plo‰e uvedené v pojistné smlouvû pojistn˘m nebezpeãím uveden˘m v ãlánku 3 v období uvedeném v ãlánku
4 bodu 1 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek,
stanoví poji‰Èovna v souãinnosti s poji‰tûn˘m pﬁi prohlídce po‰kozeného porostu na oznámeném pozemku
rozsah po‰kození v dÛsledku této pojistné události
a v procentech vyjádﬁí sníÏení v˘nosu oproti stavu pﬁed
pojistnou událostí. Plnûní poji‰Èovny poji‰tûnému vychází z takto stanoveného procenta a z poji‰tûného v˘tûÏku z po‰kozeného pozemku, s v˘jimkou následujících pﬁípadÛ:
a) neumoÏÀoval-li stav porostu na oznámeném pozemku pﬁed pojistnou událostí dosaÏení v˘nosu
uvedeného v ãlánku 7 bodu 2 tûchto doplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínek, vztahuje se sníÏení v˘nosu
k v˘nosu skuteãnû dosaÏitelnému pﬁed pojistnou
událostí,
b) pﬁi dal‰ích pojistn˘ch událostech v daném kalendáﬁním roce na tomto pozemku se sníÏení v˘nosu v dÛsledku dal‰í pojistné události vyjadﬁuje v procentech
k dosaÏitelnému v˘nosu pﬁed pojistnou událostí na
oznámeném pozemku, maximálnû v‰ak k poji‰tûnému v˘nosu sníÏenému o sníÏení v˘nosu v dÛsledku pﬁedchozí pojistné události,
c) poji‰tûn˘ v˘tûÏek z po‰kozené plochy je souãinem v˘mûry této plochy a pojistné ãástky dané plodiny. NeumoÏÀoval-li stav porostu na oznámeném pozemku
bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí dosaÏení v˘nosu uvedeného v tabulce v ãlánku 7 bodu 2 pro pﬁíslu‰nou poloÏku, sniÏuje se poji‰tûn˘ v˘tûÏek v pomûru v˘nosu maximálnû dosaÏitelného bezprostﬁednû
pﬁed pojistnou událostí k v˘nosu uvedenému v tabulce v ãlánku 7 bodu 2.

n˘ na dal‰í pûstování a sklizeÀ poji‰tûné plodiny jiÏ nemusel vynaloÏit.

âlánek 9
ZachraÀovací náklady
1. V souladu s ãlánkem 9 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek poji‰Èovna uhradí úãelnû a pﬁimûﬁenû vynaloÏené zachraÀovací náklady. Celková v˘‰e náhrad zachraÀovacích
nákladÛ je omezena 5 % z poji‰tûného v˘tûÏku bezprostﬁednû ohroÏené poji‰tûné plodiny z bezprostﬁednû
ohroÏené plochy.
2. Náklady vynaloÏené na agrotechnická opatﬁení nejsou
zachraÀovacími náklady.

âlánek 10
Spoluúãast
Na úhradû plnûní z kaÏdé pojistné události se poji‰tûn˘ podílí ãástkou vyjadﬁující spoluúãast na ‰kodû, a to ve v˘‰i 10 %
ze ‰kody stanovené dle ãlánku 8 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 11
Práva a povinnosti z poji‰tûní
1. Poji‰tûn˘ je povinen uvést do pojistné smlouvy pro sjednanou poloÏku (skupiny plodin) ve‰kerou v˘mûru, na níÏ
mÛÏe pûstovat poji‰tûné plodiny.
2. Poji‰tûn˘ je dále povinen uvést do pojistné smlouvy jmenovitû v‰echny plochy, na nichÏ mÛÏe poji‰tûné plodiny
pûstovat.
3. Pokud do‰lo k po‰kození poji‰tûné plodiny v dÛsledku
pojistného nebezpeãí, je poji‰tûn˘ povinen toto prokazateln˘m zpÛsobem ohlásit poji‰Èovnû do 8 dnÛ od této
události. Tato lhÛta se zkracuje v období skliznû nejpozdûji do zahájení skliznû postiÏené plodiny, v pﬁípadû zaorávky nebo zru‰ení porostu do tﬁí dnÛ pﬁed jeho provedením.

âlánek 12
Pojistné
1. Podkladem pro v˘poãet pojistného je v pojistné smlouvû pro
sjednanou skupinu plodin poãet ha a sazba pojistného.
2. Pojistné za poloÏku je dáno souãinem sazby pojistného
za sjednanou skupinu plodin a její plochy.
3. Pojistné náleÏí vÏdy poji‰Èovnû za dobu, na kterou bylo
poji‰tûní sjednáno (pojistná doba).
4. V pﬁípadû zániku poji‰tûní pro neplacení náleÏí poji‰Èovnû celé pojistné za dobu, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno (pojistná doba).

âlánek 13
V˘kladová ustanovení
1. 05 fenofáze u vinné révy stanovená podle K. W. Eichhorna a D. H. Lorenze je okamÏik, kdy se pupeny otvírají, lze
vidût první zeleÀ letorostu.

2. Poji‰Èovna není povinna plnit, jestliÏe rozsah po‰kození
plodiny na pozemku souvisle osetém nebo osázeném
stejn˘m druhem plodiny nedosáhl alespoÀ 10 % z pojistné ãástky tohoto pozemku.

2. Polehnutí je stav, kdy se porost ãásteãnû skloní nebo zcela poloÏí (zlomí nebo vyvrátí) k zemi.

3. Pojistná ãástka uvedená v tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínkách pro poji‰tûnou plodinu je nejvy‰‰í hranicí
pojistného plnûní na jednotce plochy, tj. na 1 ha.

4. Agrotechnick˘mi opatﬁeními se rozumí provádûná opatﬁení související s pûstováním, v˘Ïivou a ochranou rostlin.

4. V pﬁípadû po‰kození porostu pojistnou událostí dle ãlánku 5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek má poji‰Èovna právo sníÏit plnûní o ãástku nákladÛ, které poji‰tû-

3. Hlavním produktem poji‰tûné plodiny se rozumí ta ãást
plodiny, pro jejíÏ v˘nos je tato plodina zpravidla pûstována.

