
 

Pojištění ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN  
a hospodářských zvířat
Informační dokument o pojistném produktu

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.     Produkt: Pojištění zemědělských plodin 
               hospodářských zvířat

O jaký druh pojištění se jedná? 
Toto pojištění se vztahuje na plodiny pěstované pro hospodářský přínos a na hospodářská zvířata. Slouží ke kompenzaci škod vzniklých nepřízní počasí 
Pojistit lze plodiny, které pojištěný pěstuje na pozemku, nebo hospodářské zvířata, která  
a) má ve vlastnictví, 
b) má v trvalém nebo dočasném užívání na základě písemné dohody, 
c) převzal od fyzické nebo právnické osoby za účelem správy, odborné pomoci nebo provedení práce.

V tomto dokumentu si můžete přečíst shrnutí nejdůležitějších informací o pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Uvádíme zde 
pouze hlavní rizika, výluky a další údaje o pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění se dozvíte v pojistných podmínkách. Konkrétní nastavení 
Vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě nebo na pojistce. 

Co je předmětem pojištění?
Plodiny a hospodářská zvířata

Pojištění zemědělských plodin  
 umožňuje pojistit proti krupobití a požáru jednotlivé  

 polní plodiny do výše volitelné pojistné částky. Tento  
 produkt lze rozšířit o pojištění pro případ jarního mrazu,  
 vymrznutí, záplavy, vichřice  

 u pojištění chmele zle pojistit i pád konstrukce  
 (ztráta na výnosu hlávek a náhrada nákladů na  
 opravu konstrukce)

Pojištění hospodářských zvířat 
 vztahuje se na úhyn nebo utracení, nutnou porážku  

 podle předpisů o veterinární péči v důsledku: 
  nákazy 
  hromadných onemocnění parazitárního  
  nebo infekčního původu 
  akutní otravy exogenními látkami  
  zasažení zvířete elektrickým proudem 
  povodně nebo záplavy, sesuvu půdy, zřícení  
  skal nebo zemin 
  přehřátím organizmu 
  akutního onemocnění, úrazu, porodu nebo  
  potratu v případě pojištění jednotlivých škod  
  u plemenných zvířat

Na co se pojištění nevztahuje?
Škodu neproplatíme, zejména pokud:  

 nedodržíte smluvně dohodnuté lhůty nebo termíny 
 nebyla řádně nahlášena 
 vznikla úmyslně nebo hrubou nedbalostí pojištěného,  

 jeho zástupce, atd.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?  
 Případné pojistné plnění je omezeno horní hranicí,  

 která je určena pojistnou částkou nebo limitem  
 pojistného plnění, který je sjednán v pojistné smlouvě 
 Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění částkou  

 do výše dohodnuté spoluúčasti 
 Pojištění vymrznutí a pojištění jarního mrazu je  

 v pojistné smlouvě časově omezeno 
 Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, pokud  

 oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na  
 pojistné plnění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje  
 týkající se vzniku, průběhu nebo rozsahu pojistné  
 události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné  
 události zamlčela

Přesné znění limitů a omezení sjednaného pojištění 
naleznete v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, 
doložkách a všeobecných pojistných podmínkách



Kde je moje pojištění platné?
 Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na území Česka 

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především: 
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme

Během trvání pojištění musíte zejména:  
• dbát, aby žádná škoda nevznikla 
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali 
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených ve smlouvě

Při škodě musíte především: 
• učinit nutná opatření, aby se škoda dále nezvětšovala 
• bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku 
• umožnit nám kdykoliv nahlédnout do účetních a jiných dokladů potřebných pro šetření škody 
• poskytnout nám součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody nebo újmy 
• neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky na náhradu škody nebo újmy a neuzavírat dohodu  
 o narovnání ani soudní smír bez našeho písemného souhlasu

Kdy a jak platit?
Platby za pojištění, takzvané pojistné, platíte pravidelně po celou dobu trvání pojištění. Můžete si zvolit roční, pololetní nebo čtvrtletní 
frekvenci placení. 

Pojistné můžete hradit převodem z účtu, inkasem z účtu, případně v hotovosti nebo platební kartou na našich vybraných pobočkách. 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění se sjednává obvykle na dobu určitou v délce 1 roku s automatickým prodlužováním vždy o další rok.

Pojištění začíná: 
• dnem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění

Pojištění může skončit zejména: 
• zánikem pojistného zájmu (například ukončením profesní činnosti) 
• pokud byste neplatil pojistné; v takovém případě Vám pošleme upomínku, kde bude lhůta pro zaplacení a jestliže nezaplatíte  
 ani v této lhůtě, pojištění zanikne

Jak mohu pojištění ukončit?  
Pojištění můžete ukončit zejména: 
• jeho výpovědí: 
 - k poslednímu dni každého pojistného období, které je uvedené ve smlouvě; výpověď nám musí být doručena nejpozději  
  6 týdnů před koncem pojistného období, jinak smlouvu ukončíme až ke konci dalšího pojistného období 
 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění pak zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 
 - do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění pak zanikne po měsíci od data doručení výpovědi  
 - dohodou s námi 
 - odstoupením od pojistné smlouvy

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.


