
Upozornenie: Tu nájdete iba tie najdôležitejšie informácie k Vášmu poisteniu. Údaje v tomto informačnom letáku predstavujú 
zjednodušený prehľad. Všetky predzmluvné a zmluvné informácie nájdete v návrhu na poistenie, v poistke - poistnej zmluve a v 
poistných podmienkach.

O aký typ poistenie ide?
Poistenie majetku - poľnohospodárskej produkcie 

Poľnohospodárske poistenie
Informačný dokument o poistných produktoch

Produkt: Poistenie plodín a hospodárskych zvierat

Čo je predmetom poistenia?
Podľa druhu produkcie sú v rámci dohodnutej poistnej 
sumy poistené:

 hlavný produkt plodín proti strate na výnose v 
dôsledku určitých nepriaznivých poveternostných 
javov

 krycie materiály a technické zariadenia na ochranu 
plodín pred poškodením v dôsledku určitých 
nepriaznivých poveternostných javov

 straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku 
nákaz, živelných rizík a pod.

Čo nie je predmetom poistenia?
 škody spôsobené mimoriadnymi poveternostnými 

javmi (napr. zosuvom pôdy, lavínou, 
zemetrasením)

 úmyselne spôsobené škody
 škody, ku ktorým došlo pred podaním návrhu na 

poistenie
 škody spôsobené manažérskymi chybami 

poistníka v rámci produkcie 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
 pri porušení povinnosti poistenia celej produkcie 
bude celková poistná suma rozdelená na danou 
plodinou osiate poistené a nepoistené plochy 
alebo na poistený a nepoistený počet zvierat 
daného druhu

 v prípade škody bude uplatnená dohodnutá 
spoluúčasť

 pri zbere, spracovaní alebo zmene pred 
stanovením výšky škody môže byť poisťovateľ 
oslobodený od povinnosti poskytnutia poistného 
plnenia

 pri úmyselne spôsobenej škode alebo škode v 
dôsledku hrubej nedbanlivosti

 pri porušení zmluvných dojednaní môže dôjsť k 
strate alebo obmedzeniu poistného krytia

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistné krytie je poskytované na dohodnutom 

mieste a vzťahuje sa na poistené plodiny a 
zvieratá, ktoré boli poisťovateľovi včas oznámené.

Aké mám povinnosti?
• Österreichische Hagelversicherung informujem úplne 

a čestne o poistenom riziku – pred uzatvorením poist-
nej zmluvy a počas trvania poistenia 

• poisťujem celú pestovanú produkciu jednej a tej istej 
plodiny, všetky zvieratá rovnakého druhu a všetky 
ochranné zariadenia daného druhu (povinnosť pois-
tenia celej produkcie)

• každoročne v stanovenej lehote oznámim zmeny 
týkajúce sa poistených plodín/zvierat/ochranných 
zariadení

• uhradím dohodnuté poistné
• poistné udalosti oznámim v stanovenej lehote
• spolupracujem pri stanovení výšky škody

 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
kedy:  poistné uhradím tak, aby bolo v dohodnutom 

termíne na bankovom účte poisťovateľa 
ako:   napr. prevodom na bankový účet poisťovateľa, 

zápočtom pri vyúčtovaní poistného plnenia

Kedy začína a končí poistné krytie?
začiatok: Poistné krytie pre každé riziko začína v 

stanovenom termíne. Pri technických zariadeniach 
na ochranu plodín po technickom posúdení

koniec: poistné krytie končí:
• výpoveďou ku koncu príslušného poistného obdo-

bia (= kalendárneho roku)
• zberom poistenej plodiny
• pri vybraných rizikách v stanovenom termíne
• pri technických zariadeniach na ochranu plodín, keď 

skončil ich ochranný účinok

Ako môžem zmluvu vypovedať?
písomnou formou, doporučene a v stanovenej lehote
• výpoveď podpisuje poistník vlastnoručne alebo ním 

preukázateľne splnomocnená osoba
• ak chcem poistenie ukončiť ku koncu poistného 

obdobia, musí byť výpoveď poisťovateľovi doručená 
najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia


