Doplňkové pojistné podmínky pojištění
rostlin speciál DPPRS 2

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pojištění rostlin speciál
DPPRS 2 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek zemědělského pojištění VPPZP 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Předmět pojistné ochrany, rozsah pojištění
Pojištění se vztahuje na okrasné rostliny, rostliny pěstované
ve sklenících nebo fóliovnících, rostliny ve školkách nebo další rostliny nebo porosty rostlin uvedené v pojistné smlouvě
(dále jen „pojištěné rostliny“), a to pro případ poškození nebo zničení v důsledku pojistného nebezpečí daného typem
pojištění vyznačeným v pojistné smlouvě.

Článek 3
Typy pojištění
1. Typ pojištění K
Pojištění okrasných rostlin nebo školek, případně dalších
porostů, pro případ poškození nebo zničení krupobitím
nebo požárem.
2. Typ pojištění L
Pojištění okrasných rostlin nebo školek, případně dalších porostů pro případ poškození nebo zničení krupobitím, požárem, vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy.
3. Typ pojištění M
Pojištění rostlin ve sklenících pro případ poškození nebo
zničení krupobitím, požárem, vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy nebo pro případ odcizení. Pojištění se vztahuje rovněž na poškození nebo zničení rostlin, ke kterému došlo v přímé souvislosti s poškozením
skleníku v důsledku působení pojistného nebezpečí uvedeného v tomto odstavci nebo působení tíhy sněhu nebo námrazy.
4. Typ pojištění N
Pojištění rostlin ve fóliovnících pro případ poškození nebo zničení krupobitím, požárem, vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy.

Článek 4
Pojistná hodnota, pojistná částka
1. Pojistnou hodnotou je ve smyslu článku 8 odst.1 všeobecných pojistných podmínek pojistná částka.
2. Pojistná částka pojištěné rostliny je součinem plochy porostu pojištěné rostliny nebo počtu kusů pojištěných rost-

lin a na návrh pojistníka stanovené pojistné částky za jednotku plochy pojištěné rostliny nebo za jeden kus pojištěné rostliny.
3. Pojistník stanoví pojistnou částku, která je ve smyslu
článku 8 bodu 2 všeobecných pojistných podmínek horní hranici plnění, na vlastní odpovědnost.

Článek 5
Plnění pojišťovny
1. Došlo–li k poškození pojištěné rostliny pojistným nebezpečím zahrnutým v sjednaném typu pojištění podle článku 3
těchto doplňkových pojistných podmínek, stanoví pojišťovna v součinnosti s pojištěným při prohlídce poškozených
rostlin rozsah poškození pojištěných rostlin v procentech ve
srovnání se stavem bezprostředně před pojistnou událostí.
2. Pojišťovna je povinna plnit, jestliže rozsah poškození pojištěné rostliny dosáhl alespoň 10 % z pojistné částky za
tuto rostlinu, v případě pěstování porostů rostlin alespoň
10 % z pojistné částky za pojištěné rostliny na souvisle
oseté nebo osázené ploše.
3. Výše plnění se stanoví jako součin procenta poškození
pojištěných rostlin stanoveného podle bodu 1 tohoto
článku těchto doplňkových pojistných podmínek a pojistné částky za tyto pojištěné rostliny.
4. V případě odcizení ve skleníku pěstovaných pojištěných
rostlin uhradí pojišťovna nejvýše pojistnou částku za odcizené pojištěné rostliny.
5. Pokud po pojistné události zůstaly zužitkovatelné zbytky
pojištěných rostlin, musí být jejich hodnota zohledněna při
stanovení procenta poškození podle bodu 1 tohoto článku.

Článek 6
Zachraňovací náklady

Článek 8
Práva a povinnosti z pojištění
1. Pokud došlo k poškození pojištěných rostlin v důsledku pojistného nebezpečí, je pojištěný povinen toto prokazatelným
způsobem ohlásit pojišťovně do 8 dnů od této události. Tato lhůta se zkracuje v případě odstranění poškozených pojištěných rostlin nejpozději do tří dnů před jeho provedením.
2. Pojištěný je povinen uvést v pojistné smlouvě veškerou
plochu, na které příslušnou pojištěnou rostlinu pěstuje,
nebo celkový počet kusů příslušných pojištěných rostlin, které pěstuje.
3. Pojištěný je povinen umožnit pojišťovně v průběhu trvání pojištění ověření plochy porostu pojištěných rostlin,
či počty kusů pěstovaných pojištěných rostlin.

Článek 9
Pojistné
1. Podkladem pro výpočet pojistného je pojistná částka
pojištěné rostliny.
2. Sazba pojistného za pojištěnou rostlinu v zaokrouhlení
na Kč/ha nebo Kč/ks je uvedena v pojistné smlouvě pro
příslušnou pojištěnou rostlinu. Pojistné za pojištěnou
rostlinu je součinem sazby pojistného a plochy nebo počtu ks pojištěných rostlin v příslušné položce.
3. Jsou-li pojištěny rostliny pěstované ke sklizni v daném
roce nebo rostliny pěstované ve sklenících nebo fóliovnících ke sklizni v daném roce, pojistné náleží vždy za
dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (pojistná doba).

Článek 10
Výkladová ustanovení

1. V souladu s článkem 9 všeobecných pojistných podmínek pojišťovna uhradí zachraňovací náklady. Celková výše náhrad zachraňovacích nákladů je omezena 5 % z pojistné částky bezprostředně ohrožených pojištěných
rostlin z bezprostředně ohrožené plochy.

1. Za odcizení se ve smyslu těchto doplňkových pojistných
podmínek považuje takové odcizení pojištěných rostlin ve
sklenících, ke kterému došlo krádeží vloupáním, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící je
před odcizením. Za překonání překážek se přitom nepovažuje vniknutí do prostorů za účelem odcizení rostlin beze
stop násilí na uzavíracích systémech nebo plášti skleníku.

2. Náklady vynaložené na agrotechnická opatření nejsou
zachraňovacími náklady.

2. Pojištěná rostlina je jedna nebo soubor pojištěných rostlin jednoho druhu.

Článek 7
Spoluúčast
Na úhradě vzniklé škody z každé pojistné události stanovené podle článku 5 těchto doplňkových pojistných podmínek
se pojištěný podílí částkou vyjadřující spoluúčast na škodě,
a to procentem uvedeným v pojistné smlouvě pro příslušnou položku.

3. Agrotechnickými opatřeními se rozumí prováděná opatření související s pěstováním, výživou a ochranou rostlin.
4. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na nosné nebo ostatní
konstrukce. Pojištění se však nevztahuje na poškození
nebo zničení pojištěných rostlin, jestliže škoda nastala
v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených
nosných a ostatních konstrukcí.

