
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie plodín  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika             Produkt: Poistenie plodín 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poľnohospodárskeho 
poistenia VPP PP 14 a v Zmluvných dojednaniach poistenia plodín pre prípad krupobitia a živlu ZD-K+Ž14. Aby ste boli plne informovaní, 
prečítajte si všetky dokumenty.   

O aký typ poistenia ide? 

Poľnohospodárske poistenie plodín 
 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

 poľnohospodárske rastliny vo vašom vlastníctve poškodené 
alebo zničené: 

 základným rizikom - krupobitie, alebo 

 živelnými rizikami - krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, 
záplava a zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, 
s možnosťou výberu z týchto rizík pri dojednaní základného 
rizika krupobitie, 

 nutné, účelne a primerane vynaložené zachraňovacie náklady. 

Predmetom poistenia môžu byť aj: 
- cudzie veci, ktoré máte v dočasnom alebo trvalom užívaní 

alebo ste ich prevzal na základe písomnej zmluvy od 
právnickej alebo fyzickej osoby, 

- vedľajšie produkty poistených rastlín.  

Poistenie je možné rozšíriť aj na riziká: 
- zimný mráz, 
- jarný mráz, 
- sucho pri vzchádzaní. 
Pre poľnohospodárske rastliny musíte stanoviť poistnú sumu. 
Poistná suma predstavuje maximálne plnenie poisťovne v prípade 
poistnej udalosti. Pre jej stanovenie musíte vychádzať z celkovej 
výmery konkrétnych poistených rastlín, z plánovanej úrody na 
tejto výmere a z plánovanej ceny za dané vegetačné obdobie. 
Súčin týchto hodnôt vyjadruje hodnotu konkrétnej poistenej 

rastliny a predstavuje jej poistnú sumu. 

 škody, ktoré mali rastliny už v dobe uzavierania poistenia, 

 nepriame škody akéhokoľvek druhu (napr.: ušlý zárobok, ušlý zisk, 
pokuty, manká, nemožnosť užívať rastliny a pod.), 

 vedľajšie náklady (náklady právneho zastúpenia a pod.), 

 straty na úrode spôsobené pozberovou technikou pri zbere. 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

 suchom, ak nejde o poistenie rizika sucha pri vzchádzaní, 
 lesnou zverou, 
 chorobami a škodcami, 
 poľahnutím bez príznakov mechanického poškodenia, 
 trvalým podmáčaním, 
 nesprávne zvolenými agrotechnickými opatreniami (napr. hĺbka 

sejby, nevhodný výber osiva, nedostatočné obrábanie pôdy, 
nedostatočná chemická ochrana rastlín a pod.), 

 z dôvodu vyorania poškodených plodín bez predchádzajúceho 
súhlasu poisťovne, 

 v priebehu čakacej doby, ak bude dojednaná, 
 jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo kontamináciou 

rádioaktívnou, azbestom, formaldehydom, 
 vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním alebo inými násilnými 

nepokojmi, štrajkom, výlukou, teroristickými aktmi. 
 Zachraňovacími nákladmi nie sú náklady vynaložené na 

agrotechnické opatrenia, ktoré by ste vynaložili pri pestovaní plodín 

bez ohľadu na to, či by vznikla poistná udalosť. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky na identifikovateľných parcelách uvedených v poistnej zmluve, vami obhospodarovaných a 
nachádzajúcich sa na poľnohospodárskej pôde. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 
V. Všeobecných poistných podmienok a v článku VI. Zmluvných 
dojednaní. 

 



 
Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré ste bol opýtaný,  
• poistiť si celú výmeru, na ktorej konkrétnu plodinu pestujete, 
• umožniť poisťovni kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného,  
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• dodržiavať zásady agrotechniky pestovania plodín, ako aj zásady a opatrenia pri výsadbe a sejbe,  
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• ak nastala poistná udalosť, písomne ju nahlásiť poisťovni najneskôr do 3 dni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby 

sa vzniknutá škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni 
šetrenia poistnej udalosti, poskytnúť poisťovni nevyhnutnú súčinnosť pri stanovovaní rozsahu škody, umožniť poisťovni alebo ňou 

povereným osobám vykonať obhliadku poškodených rastlín.  

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné, resp. jeho prvú splátku je potrebné zaplatiť čo najskôr. V opačnom prípade poistenie nevznikne. 

Následné splátky poistného sú splatné ku dňu uvedenom v poistnej zmluve. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve so správne 

uvedeným variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom zaplatenia poistného, resp. jeho prvej splátky. To neplatí v prípade, že bude v poistnej zmluve dojednaná 
čakacia doba 15 dní od uzavretia poistenia. Vtedy poistenie začína až jej uplynutím. 

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrenia poistnej udalosti alebo aj do 3 
mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 

Nezabudnite však zaplatiť poistné, resp. jeho prvú splátku včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte, poistenie nevznikne. 

 

 

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku IX. Všeobecných poistných podmienok a v článku X. Zmluvných dojednaní. 


