Všeobecné pojistné podmínky zemědělského
pojištění VPPZP 2005

Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 6
Obecné výluky z pojištění

1. Práva a povinnosti ze zemědělského pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“), Všeobecnými pojistnými
podmínkami zemědělského pojištění VPPZP 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými pojistnými
podmínkami a pojistnou smlouvou.

1. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou skutečnost způsobenou následkem:
a) jaderné reakce, jaderného záření či kontaminace radioaktivní, azbestem, formaldehydem apod.;
b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), nebo zásahu státní nebo úřední
moci učiněnému k jiným účelům než k omezení událostí
souvisejících s působením pojistného nebezpečí;
c) vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření
pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi či pojištěnému, bez ohledu na to, zda byla známa
pojišťovně.

2. Zemědělské pojištění (dále jen „pojištění“) je pojištění
soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 2
Pojistitel
Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ,
oddíl B, vložka 1464 (dále jen „pojišťovna“).

Článek 3
Pojistná nebezpečí
1. Pojištění lze sjednat pro případ poškození nebo zničení rostlin uvedených v pojistné smlouvě v důsledku působení pojistného nebezpečí uvedeného a definovaného pro danou
rostlinu v doplňkových pojistných podmínkách a v pojistné
smlouvě nebo pro případ uhynutí, utracení nebo nutné porážky zvířat uvedených v pojistné smlouvě v důsledku působení pojistných nebezpečí uvedených a definovaných v doplňkových pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody
všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy ( náklady právního zastoupení apod.).

Článek 7
Místo pojištění
Pokud není v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo v České republice.

Článek 8
Plnění pojišťovny, pojistná hodnota,
pojistná částka

2. Jako pojistná nebezpečí v pojištění rostlin lze v doplňkových pojistných podmínkách stanovit zejména:
a) krupobití,
b) požár,
c) vichřici,
d) záplavu,
e) povodeň,
f) sesuv půdy,
g) vyzimování,
h) jarní mráz,
i) mráz.

1. Pojistnou hodnotou se rozumí pojistná částka uvedená
v pojistné smlouvě pro příslušnou položku.

3. Jako pojistná nebezpečí v pojištění zvířat lze v doplňkových pojistných podmínkách stanovit zejména :
a) nákazu,
b) jiné hromadné onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,
c) přerušení dodávky elektrického proudu,
d) zasažení zvířete elektrických proudem,
e) přehřátí organizmu zvířete,
f) otravu exogenními jedovatými látkami,
g) živelní událost.

5. Pojišťovna má právo snížit vypočítané plnění v případě,
že pojištěný porušil některou z povinností uložených mu
těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami, pojistnou smlouvou nebo
právními předpisy.

4. Za živelní událost v pojištění zvířat se považují tato pojistná nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, záplava,
povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal
nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů,
stožárů nebo jiných předmětů a zemětřesení.

Článek 4
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná sjednaným pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik
povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pojišťovna je povinna poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmínek dále stanovených v doplňkových pojistných podmínkách nebo sjednaných v pojistné smlouvě,
jestliže pojistná událost nastane v době trvání pojištění.
3. Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku
úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné
osoby z jejich podnětu, nebo jednáním, o kterém tyto
osoby věděly. Za takové jednání se však nepovažuje
utracení nebo nutná porážka zvířete provedená na základě právoplatného rozhodnutí ve smyslu veterinárního zákona.

Článek 5
Pojištění věci a jiného majetku
1. Pojištění lze sjednat pro rostliny nebo zvířata (dále jen
„pojištěné věci“), které jsou uvedeny pod položkou v pojistné smlouvě, a jejichž vlastníkem je pojištěný.
2. Na cizí věci, které oprávněná osoba na základě písemné
smlouvy po právu užívá nebo je převzala od jiné osoby,
se pojištění vztahuje jen, je-li pojištění pro tyto cizí věci
v pojistné smlouvě výslovně ujednáno.

2. Pojistná částka, stanovená na návrh pojistníka a uvedená
v pojistné smlouvě pro příslušnou položku, je nejvyšší
hranicí pojistného plnění pojišťovny za tuto položku.
3. Podkladem pro výpočet pojistného plnění pojišťovny (dále jen „ plnění“) je stanovený rozsah škody způsobené
pojistným nebezpečím.
4. Právo na plnění vzniká oprávněné osobě uvedené v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

6. Pojišťovna poskytne plnění v české měně do patnácti dnů
po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit.

a) poskytnout pojišťovně pravdivé a úplné informace
potřebné k uzavření pojistné smlouvy,
b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že uzavřel ohledně téže pojištěné věci další pojištění proti
témuž pojistnému nebezpečí, a sdělit pojišťovně jméno dalšího pojistitele a výši pojistných částek,
c) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny
změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl při sjednání pojištění tázán,
d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
porušovat povinnosti směřující k předcházení, odvrácení nebo zmenšení pojistných nebezpečí, které mu jsou
uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo
které na sebe převzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob,
e) netrpět porušování povinností uložených těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou ze strany
třetích osob (za třetí osoby se pro tento účel považují
i osoby pojištěnému blízké nebo žijící s ním ve společné domácnosti),
f) pokud došlo k pojistné události, oznámit tuto skutečnost pojišťovně bez zbytečného odkladu, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
g) pokud již došlo k pojistné události, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků,
h) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní řízení, a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích
tohoto řízení,
i) vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezření
z trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu
oznámení policii, ledaže je trestní stíhání podmíněno
souhlasem pojištěného,
j) zabezpečit vůči jinému práva, která na pojišťovnu
přecházejí, zejména právo na náhradu škody, na postih a vypořádání,
k) byla-li nalezena ztracená nebo odcizená věc, za níž bylo poskytnuto pojistné plnění, oznámit tuto skutečnost
pojišťovně a vrátit pojistné plnění vyplacené za ztracenou nebo odcizenou věc po odečtení přiměřené částky
odpovídající poškození takové věci, ke kterému došlo
v době, kdy byl zbaven možnosti s věcí nakládat,
l) poskytnout pojišťovně nezbytnou součinnost při stanovování rozsahu škody, předložit doklady, které jsou
v uvedené době k dispozici a jsou potřebné ke zjištění
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění z pojištění a jeho výše, umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba,
m) plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

9. Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené na její písemný pokyn.

3. Vedle povinností stanovených zákonem, všeobecnými
pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou má pojišťovna dále tyto
povinnosti:
a) projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke
zjištění rozsahu pojistné události a výše pojistného plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit,
b) vrátit pojištěnému doklady, které jí pojištěný zapůjčil
na její žádost.

10. Na pojišťovnu nepřechází vlastnictví nalezených pojištěných
věcí, za které v důsledku vzniku pojistné události vzniklé
odcizením nebo ztrátou poskytla pojišťovna plnění.

Článek 12
Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění

Článek 9
Zachraňovací náklady

1. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou
dobou se rozumí 1 kalendářní rok. Pojištění počíná 1.1.
a končí 31.12.

7. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve
vlastnictví pojištěného.
8. Uvede-li oprávněná osoba pojišťovnu úmyslně v omyl
o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku
na pojistné plnění nebo jeho výše, není pojišťovna povinna poskytnout plnění.

Pojišťovna nad stanovenou pojistnou částku nahradí účelně
a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady specifikované
v zákoně, a to v rozsahu uvedeném v doplňkových pojistných
podmínkách.

Článek 10
Spoluúčast
Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, oprávněná osoba se podílí na
úhradě vzniklé škody z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 11
Povinnosti pojistníka, pojištěného,
oprávněné osoby a pojišťovny
1. Pojistník je povinen prokazatelným způsobem seznámit
oprávněnou osobu s právy a povinnostmi vyplývajícími
ze sjednaného pojištění.
2. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má tyto povinnosti:

2. V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojištění vznikne dohodnutým dnem za podmínky, že bylo zaplaceno pojistné
nejpozději den před dohodnutým dnem počátku pojištění.
3. Pokud je pojištění sjednáno na dobu do konce kalendářního roku a není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
prodlužuje se vždy na další kalendářní rok a dále vždy
z roku na rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí
druhému účastníku pojistné smlouvy nejméně šest týdnů
před uplynutím kalendářního roku, že na dalším trvání
pojištění nemá zájem.
4. Změn v pojistné smlouvě, které nevyplývají z těchto všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných
podmínek nebo pojistné smlouvy, lze dosáhnout dohodou účastníků pojištění.
5. Pojištění nezaniká převodem pojištěné věci ze společného jmění manželů do výlučného vlastnictví jednoho
z nich ( a naopak).
6. Zanikne-li společné jmění manželů, potom až do vypořádání vlastnických vztahů k pojištěné věci, která patřila do
společného jmění, se má za to, že ve sjednaném pojištění nedošlo ke změnám, ledaže pojištění zaniklo z jiných

důvodů. Vypořádáním společného jmění přecházejí práva a závazky z pojištění na toho z manželů, který se stal
vlastníkem pojištěné věci. V případě, že se pojištěná věc
stane předmětem podílového spoluvlastnictví rozvedených manželů, považuje se za pojistníka i nadále ten
z manželů, který uzavřel pojistnou smlouvu.
7. Vedle důvodů uvedených v zákoně, v doplňkových pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě pojištění zaniká skončením užívání pojištěné věci uvedené v článku 5
těchto všeobecných pojistných podmínek.
8. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13
Pojistné
1. Pojistné je povinen hradit pojistník.
2. Pojistné je ve smyslu zákona jednorázovým pojistným,
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Pojistné je vypočítáno při uzavření pojistné smlouvy na základě podkladů poskytnutých pojistníkem. Pojišťovna má
právo ověřit, zda údaje v podkladech poskytnutých pojistníkem odpovídají skutečnosti. Pojišťovna má právo na základě takového zjištění nebo po oznámení změn pojistníkem za podmínek stanovených v doplňkových pojistných
podmínkách nebo ujednaných v pojistné smlouvě provést
změnu pojistné smlouvy a nový výpočet pojistného.
4. Výpočet pojistného a výše sazeb pojistného jsou uvedeny
v doplňkových pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.
5. V pojistné smlouvě je možné dohodnout, že pojistník
uhradí pojistné ve splátkách. Nebude-li některá splátka
pojistného uhrazena včas, vzniká pojišťovně právo žádat
zaplacení celé zbývající pohledávky najednou.
6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojišťovna oprávněna předepsat úrok z prodlení.
7. Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistnou dobu, případně pojistné období, v případě :
a) zániku pojištění v důsledku pojistné události,
b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných pojistných podmínkách,
pokud v pojistném roce, příp. v pojistné době, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.
Není li v doplňkových pojistných podmínkách ujednáno
jinak, v ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně poměrná část pojistného.
Zanikne-li pojištění dohodou, lze v dohodě ujednat i jinak.
8. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek
rozhodných pro stanovení pojistného upravit výši pojistného na další pojistnou dobu, zejména, pokud škodný
průběh daného typu pojištění nebo dané tarifní skupiny, pro kterou bylo pojistné nebezpečí oceněno, převýší
kalkulovaný škodný průběh. Pojišťovna je povinna nově
stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistnou dobu, ve které se má výše pojistného změnit. V případě, že pojistník s touto úpravou pojistného
nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit u pojišťovny písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dověděl, v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistné doby, na kterou bylo
pojistné zaplaceno, nebylo-li mezi pojistníkem a pojišťovnou dohodnuto jinak. Pokud není ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného pojistník dozvěděl, nesouhlas vyjádřen, pojištění nezaniká a pojišťovna má právo na nově stanovené
pojistné.

Článek 14
Řízení expertů
1. Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody
o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že výše pojistného plnění bude stanovena řízením expertů. Řízení
expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady
vzniku nároku na pojistné plnění.
2. Zásady řízení expertů:
a) každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné závazky, a neprodleně o něm
informuje druhou stranu. Námitku proti osobě experta lze vznést nejpozději před zahájením jeho činnosti,
b) určení experti se dohodnou na osobě třetího experta,
který má rozhodný hlas v případě neshody,
c) experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou
zpracují posudek o sporných otázkách odděleně,
d) experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně
i oprávněné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách
a odevzdá své rozhodnutí pojišťovně i oprávněné
osobě,
e) každá strana hradí náklady svého experta, náklady na
činnost experta s rozhodným hlasem se hradí rovným
dílem.
3. Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné osoby stanovené právními předpisy,
pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

Článek 15
Řešení sporů
1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory
vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní,
které se týkají úplného i částečného nezaplacení běžného
či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti,
budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných
soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2
tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek.
Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen „Společnost“).
Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem
Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly
o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou
rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo
na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.
Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že
nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode
dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při
doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování
zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát
zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den
této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení
nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované
strany, uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana
písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce,
aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány.
V případě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní
a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná
strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí doložka
sjednaná v bodu 1 tohoto článku těchto všeobecných
pojistných podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého nebylo dosud
zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením soudního řízení
ve věci tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. Všechny další spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu
nelze podřadit pod bod 1 tohoto článku těchto všebecných pojistných podmínek, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Článek 16
Výkladová ustanovení
1. Zemědělským pojištěním se rozumí pojištění rostlin a pojištění zvířat.
2. Krupobitím se rozumí meteorologický jev, při kterém
kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají k povrchu země.
3. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové
ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Požárem však není
žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož
i působení užitkového ohně a jeho tepla: Požárem dále
není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý dále nerozšířil.
4. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par ( velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo
párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem
a vnitřkem nádoby. Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze), ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro účely těchto všeobecných pojistných podmínek výbuchem není reakce ve spalovacím
prostoru motorů, hlavních střelných zbraní a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
5. Úderem blesku je bezprostřední přechod blesku ( atmosférického výboje) na pojištěnou věc.
6. 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 shodně
odolných jiných věcech.

nádrží, nebo tyto břehy a hráze protrhla, nebo bylo způsobeno náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.
9. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, vzniklé působením
gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy,
ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, nebo byla-li tato rovnováha porušena v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem. Sesouváním půdy
však není klesání zemského povrchu do centra Země
v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
10. Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy masa
sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu
a řítí se do údolí.
11. Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného pádu.
12. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6.
stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické
účinky zemětřesní (MSK – 64).
13. Vyzimováním se rozumí poškození porostů vybraných
plodin v období od zasetí v roce výsevu do 30. dubna roku následujícího v důsledku působení sněhu a mrazu
včetně s tím souvisejícími rozšířením chorob a živočišných
škůdců, nadměrným mokrem nebo suchem, nebo prudkými rozdíly teplot.
14. Jarním mrazem se rozumí mráz v období od 21. března
do 20. června.
15. Rostlinami se rozumí plodiny pěstované na orné půdě, vinicích, chmelnicích, v sadech a na loukách a pastvinách,
okrasné rostliny, rostliny pěstované pro okrasné účely,
rostliny pěstované ve sklenících nebo fóliovnících, rostliny
ve školkách, lesní porosty nebo další rostliny nebo porosty rostlin.
16. Zaplacením pojistného se rozumí připsání platby na účet
pojišťovny.

Článek 17
Vinkulace
1. Plnění z pojistné smlouvy lze vinkulovat ve prospěch třetí
osoby. Vinkulace znamená, že plnění z pojistné smlouvy
pojišťovna vyplatí třetí osobě, v jejíž prospěch bylo plnění
vinkulováno (vinkulační věřitel), nedá-li vinkulační věřitel
souhlas k vyplacení plnění osobě oprávněné k přijetí plnění
podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnění vinkulačnímu věřiteli splní pojišťovna svůj závazek vůči oprávněné osobě.
2. Vinkulace plnění může být provedena pouze na žádost
pojistníka. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, lze vinklovat pouze se souhlasem pojištěného.

Článek 18
Forma právních úkonů
1. Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou formu,
není li dále uvedeno jinak.
2. Oznámení pojistné události ve smyslu zákona, resp. článku 11 bodu 2 písm. f) těchto všeobecných pojistných
podmínek je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle pojišťovny speciálně k tomuto účelu zřízeném.
3. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy,
změnu jména nebo příjmení pojistníka či pojištěného.

Článek 19
Doručování
1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:
a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka
pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
b) osobně, zaměstnancem nebo pověřenou osobou
odesílatele, nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost
pojišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů
ode dne jejího uložení, považuje se poslední den této
lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.
3. Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje
se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom
informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla zásilka pojišťovny vrácena jako nedoručitelná.

Článek 20
Závěrečná ustanovení

7. Záplavou se rozumí vytvoření vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě, kde to není obvyklé.

1. Pro pojištění se použije právní řád České republiky.

8. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních
celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo

2. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti
1. 1. 2005.

