DoplÀkové pojistné podmínky poji‰tûní
rostlin speciál DPPRS 3

âlánek 1
Úvodní ustanovení
Tyto DoplÀkové pojistné podmínky poji‰tûní rostlin speciál
DPPRS 3 (dále jen „doplÀkové pojistné podmínky“) doplÀují
ustanovení V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek zemûdûlského poji‰tûní VPPZP 09 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“).

âlánek 2
Pﬁedmût pojistné ochrany, rozsah poji‰tûní
Poji‰tûní se vztahuje na okrasné rostliny, rostliny pûstované
ve sklenících nebo fóliovnících, rostliny ve ‰kolkách nebo
dal‰í rostliny nebo porosty rostlin uvedené v pojistné smlouvû (dále jen „poji‰tûné rostliny“), a to pro pﬁípad po‰kození
nebo zniãení v dÛsledku pojistného nebezpeãí daného typem poji‰tûní vyznaãen˘m v pojistné smlouvû.

âlánek 3
Typy poji‰tûní
1. Typ poji‰tûní K
Poji‰tûní okrasn˘ch rostlin nebo ‰kolek, pﬁípadnû dal‰ích porostÛ, pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení krupobitím nebo poÏárem.
2. Typ poji‰tûní L
Poji‰tûní okrasn˘ch rostlin nebo ‰kolek, pﬁípadnû dal‰ích porostÛ pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení krupobitím, poÏárem, vichﬁicí, záplavou, povodní nebo sesuvem pÛdy.
3. Typ poji‰tûní M
Poji‰tûní rostlin ve sklenících pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení krupobitím, poÏárem, vichﬁicí, záplavou, povodní nebo sesuvem pÛdy nebo pro pﬁípad odcizení.
Poji‰tûní se vztahuje rovnûÏ na po‰kození nebo zniãení
rostlin, ke kterému do‰lo v pﬁímé souvislosti s po‰kozením skleníku v dÛsledku pÛsobení pojistného nebezpeãí
uvedeného v tomto odstavci nebo pÛsobení tíhy snûhu
nebo námrazy.
4. Typ poji‰tûní N
Poji‰tûní rostlin ve fóliovnících pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení krupobitím, poÏárem, vichﬁicí, záplavou, povodní nebo sesuvem pÛdy.

âlánek 4
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistnou hodnotou se rozumí nejvy‰‰í moÏná majetková újma, která mÛÏe v dÛsledku pojistné události nastat. Pojistná hodnota pro pﬁíslu‰nou poloÏku je vyjádﬁena trÏní cenou rostlin v daném místû a daném ãase.
2. Ve smyslu ãlánku 8 bodu 1 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek má pojistná ãástka odpovídat pojistné hodnotû.
3. Pojistná ãástka za poji‰tûné rostliny je souãinem plochy
porostu poji‰tûné rostliny nebo poãtu kusÛ poji‰tûn˘ch
rostlin a na návrh pojistníka stanovené pojistné ãástky
za jednotku plochy poji‰tûné rostliny nebo za jeden kus
poji‰tûné rostliny.

4. Pojistník stanoví pojistnou ãástku, která je ve smyslu
ãlánku 8 bodu 1 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek horní hranici plnûní, na vlastní odpovûdnost.

âlánek 5
Plnûní poji‰Èovny
1. Do‰lo-li k po‰kození poji‰tûné rostliny pojistn˘m nebezpeãím zahrnut˘m v sjednaném typu poji‰tûní podle
ãlánku 3 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, stanoví poji‰Èovna v souãinnosti s poji‰tûn˘m pﬁi prohlídce
po‰kozen˘ch rostlin rozsah po‰kození poji‰tûn˘ch rostlin v procentech ve srovnání se stavem bezprostﬁednû
pﬁed pojistnou událostí.
2. Poji‰Èovna je povinna plnit, jestliÏe rozsah po‰kození
poji‰tûné rostliny dosáhl alespoÀ 10 % z pojistné ãástky za tuto rostlinu, v pﬁípadû pûstování porostÛ rostlin
alespoÀ 10 % z pojistné ãástky za poji‰tûné rostliny na
souvisle oseté nebo osázené plo‰e.
3. V˘‰e plnûní se stanoví jako souãin procenta po‰kození
poji‰tûn˘ch rostlin stanoveného podle bodu 1 tohoto
ãlánku tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek a pojistné ãástky za tyto poji‰tûné rostliny.
4. V pﬁípadû odcizení ve skleníku pûstovan˘ch poji‰tûn˘ch
rostlin uhradí poji‰Èovna nejv˘‰e pojistnou ãástku za odcizené poji‰tûné rostliny.
5. Pokud po pojistné události zÛstaly zuÏitkovatelné zbytky poji‰tûn˘ch rostlin, musí b˘t jejich hodnota zohlednûna pﬁi stanovení procenta po‰kození podle bodu 1
tohoto ãlánku.

âlánek 6
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 pojistné ãástky bezprostﬁednû ohroÏen˘ch poji‰tûn˘ch rostlin z bezprostﬁednû ohroÏené plochy.
2. Náklady vynaloÏené na agrotechnická opatﬁení nejsou
zachraÀovacími náklady.

âlánek 7
Spoluúãast
Na úhradû plnûní z kaÏdé pojistné události stanovené podle ãlánku 5 tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se poji‰tûn˘ podílí ãástkou vyjadﬁující spoluúãast na ‰kodû, a to
procentem uveden˘m v pojistné smlouvû pro pﬁíslu‰nou
poloÏku.

âlánek 8
Práva a povinnosti z poji‰tûní
1. Pokud do‰lo k po‰kození poji‰tûn˘ch rostlin v dÛsledku
pojistného nebezpeãí, je poji‰tûn˘ povinen toto prokazateln˘m zpÛsobem ohlásit poji‰Èovnû do 8 dnÛ od té-

to události. Tato lhÛta se zkracuje v pﬁípadû odstranûní
po‰kozen˘ch poji‰tûn˘ch rostlin nejpozdûji do tﬁí dnÛ
pﬁed jeho provedením.
2. Poji‰tûn˘ je povinen uvést v pojistné smlouvû ve‰kerou
plochu, na které pﬁíslu‰nou poji‰tûnou rostlinu pûstuje,
nebo celkov˘ poãet kusÛ pﬁíslu‰n˘ch poji‰tûn˘ch rostlin, které pûstuje.
3. Poji‰tûn˘ je povinen umoÏnit poji‰Èovnû v prÛbûhu trvání poji‰tûní ovûﬁení plochy porostu poji‰tûn˘ch rostlin ãi
poãty kusÛ pûstovan˘ch poji‰tûn˘ch rostlin.

âlánek 9
Pojistné
1. Podkladem pro v˘poãet pojistného je pojistná ãástka
poji‰tûné rostliny.
2. Sazba pojistného za poji‰tûnou rostlinu v zaokrouhlení
na Kã/ha nebo Kã/ks je uvedena v pojistné smlouvû pro
pﬁíslu‰nou poji‰tûnou rostlinu. Pojistné za poji‰tûnou
rostlinu je souãinem sazby pojistného a plochy nebo poãtu ks poji‰tûn˘ch rostlin v pﬁíslu‰né poloÏce.
3. Jsou-li poji‰tûny rostliny pûstované ke sklizni v daném
roce nebo rostliny pûstované ve sklenících nebo fóliovnících ke sklizni v daném roce, pojistné náleÏí vÏdy za
dobu, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno (pojistná doba).

âlánek 10
V˘kladová ustanovení
1. Za odcizení se ve smyslu tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínek povaÏuje takové odcizení poji‰tûn˘ch rostlin
ve sklenících, ke kterému do‰lo krádeÏí vloupáním, pﬁi
kterém pachatel pﬁekonal pﬁekáÏky nebo opatﬁení chránící je pﬁed odcizením. Za pﬁekonání pﬁekáÏek se pﬁitom nepovaÏuje vniknutí do prostorÛ za úãelem odcizení rostlin beze stop násilí na uzavíracích systémech
nebo plá‰ti skleníku.
2. Poji‰tûná rostlina je jedna nebo soubor poji‰tûn˘ch rostlin jednoho druhu.
3. Agrotechnick˘mi opatﬁeními se rozumí provádûná
opatﬁení související s pûstováním, v˘Ïivou a ochranou
rostlin.
4. Tíhou snûhu nebo námrazy se rozumí destruktivní pÛsobení jejich nadmûrné hmotnosti na nosné nebo ostatní konstrukce. Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na po‰kození nebo zniãení poji‰tûn˘ch rostlin, jestliÏe ‰koda
nastala v dÛsledku zchátral˘ch, shnil˘ch nebo jinak po‰kozen˘ch nosn˘ch a ostatních konstrukcí.

