
Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete 
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění
(ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O JAKÝ DRUH POJIŠTĚNÍ SE JEDNÁ?
Pojištění plodin, lesů a hospodářských zvířat se sjednává jako škodové pojištění majetku.

Předmětem pojištění jsou plodiny, lesy, hospodářská 
zvířata a koně. Z pojištění se hradí škody na plodinách 
v důsledku poškození nebo zničení porostu živelními 
pojistnými nebezpečími. Dále jsou hrazeny škody 
na lesních porostech v důsledku poškození nebo 
zničení požárem nebo vichřicí. Náhrada škody na 
hospodářských zvířatech a koních je vyplácena 
v případě uhynutí, nařízeného utracení nebo porážky 
v důsledku některých níže vyjmenovaných pojistných 
nebezpečí.

POJIŠTĚNÍ PLODIN
  Krupobití, požár
 Vichřice
  Živelní nebezpečí (požár, výbuch, přímý úder 
blesku, vichřice, krupobití, pád letadla, pád 
stromů, stožárů nebo jiných předmětů)

Doplňkové pojištění:
•  Katastrofické nebezpečí (záplava, povodeň, 

lavina, sesuv půdy a zřícení skal)
•  Vymrznutí (škody způsobené mrazem)
•  Jarní mráz (u vybraných plodin)
•  Zimní mráz pro vinnou révu

POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
  Požár
  Vichřice

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Pojištění se vztahuje na skot, prasata, ovce 
a kozy pro případ jejich uhynutí, nařízeného 
utracení nebo porážky v důsledku níže 
uvedených pojistných nebezpečí:

  Nákaza
  Hromadné onemocnění infekčního a parazitárního 
původu

  Otravy exogenními jedovatými látkami
  Živelní nebezpečí (požár, výbuch, přímý úder 
blesku, vichřice, krupobití, pád letadla, pád 
stromů, stožárů nebo jiných předmětů)

  Zasažení zvířete el. proudem
Doplňkové pojištění:
• Katastrofické nebezpečí (záplava, povodeň, lavina, 

sesuv půdy a zřícení skal)
• Akutní onemocnění, úraz, nebo porod 

Na škody nastalé:
  V důsledku války nebo politických rizik
  Na pojištěné věci, které mají původ ve 
skutečnostech nastalých před uzavřením pojištění

  V důsledku záplavy a povodně, pokud nastala do 
konce 10. dne od ujednaného počátku pojištění 
nebo změny limitu pojištění

  V důsledku dešťových srážek a přívalových 
dešťů, nebo nepřímého úderu blesku

  V důsledku zásahu státní moci nebo veřejné 
správy 

POJIŠTĚNÍ PLODIN
Na škody vzniklé:

  Polehnutím plodin
  Na ovoci, zelenině a květinách

POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
Na škody způsobené:

  Tíhou sněhu a námrazou
  Působením zvěře, živočišných škůdců nebo 
chorob

  Vandalismem
  Neodborným lesnickým zásahem nebo 
hospodařením v lesních porostech ve smyslu 
zákona o lesích

  Vichřicí, pokud nastala do konce 15. dne od 
ujednaného počátku pojištění

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A KONÍ
Na škody způsobené:

  Vědomým porušením předpisů o veterinární péči
  Zákrokem provedeným osobou bez oprávnění 
k praktické léčebné a preventivní činnosti

  Plánovaným ozdravováním chovu
  Likvidací zvířat v důsledku nákazy, dovolují-li 
předpisy o veterinární péči tlumení nákazy jiným 
způsobem

  Použitím nekvalitního nebo nevhodného krmiva
  Z příčin vzniklých před počátkem pojištění
  Neodborným zacházením s koněm
  Špatným zabezpečením koně při přepravě

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje?

Zemědělské pojištění

Informační dokument o pojistných produktech

Produkt: 
Pojištění plodin, lesů a hospodářských zvířat

Společnost: 
Generali Pojišťovna a.s.
Česká republika

9
9
.7

0
.4

0
.2

7
  
0
7
.2

0
1
8
 v

e
rz

e
 0

1

Informační dokument o pojistných produktech  |   strana 3 z 20



Pojištění se vztahuje na drůbež pro případ jejího 
uhynutí, nařízeného utracení nebo porážky 
v důsledku níže uvedených pojistných nebezpečí:

  Nákazy (včetně závěrečné chemické dezinfekce)
  Onemocnění infekčního a parazitárního původu
  Otravy exogenními jedovatými látkami
  Živelní nebezpečí
  Přerušení dodávky el. proudu
  Odstranění kadáverů

Doplňkové pojištění:
• Katastrofické nebezpečí (záplava, povodeň, lavina, 

sesuv půdy a zřícení skal)
• Přehřátí organismu
• Salmonelóza 

Pojištění se vztahuje na koně pro případ jejich 
uhynutí, nařízeného utracení nebo porážky 
v důsledku níže uvedených pojistných nebezpečí:

  Nákaza
  Živelní nebezpečí
  Odcizení v souvislosti s živelní událostí

Doplňkové pojištění:
• Úraz
• Katastrofické nebezpečí (záplava, povodeň, sesuv 

půdy a zřícení skal, lavina)
• Havárie vozidla, na němž byl kůň přepravován
• Odcizení

Co je předmětem pojištění?
Existují nějaká omezení 
v pojistném krytí?

POJIŠTĚNÍ PLODIN
  Výše pojistného plnění maximálně do výše 
pojistné částky

  Spoluúčast
  Limit pojistného plnění v případě škody 
způsobené katastrofickým nebezpečím

POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
  Výše pojistného plnění maximálně do výše 
pojistné částky

  Pojistné plnění je vyplaceno pouze u škod, které 
přesáhnou 5 % z pojistné částky

  Limit pojistného plnění na jeden hektar u porostů 
ve stáří do 10 let

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
  Výše pojistného plnění maximálně do výše 
pojistné částky

  Spoluúčast
  Limit pojistného plnění pro riziko hromadných 
onemocnění infekčního a parazitárního původu

  Limit pojistného plnění v případě škody 
způsobené katastrofickým nebezpečím

  Limit pojistného plnění v případě nakažení 
salmonelózou

  Limit pojistného plnění na odstranění kadáverů 
drůbeže

POJIŠTĚNÍ KONÍ
  Výše pojistného plnění maximálně do výše 
pojistné částky

  Spoluúčast

POJIŠTĚNÍ PLODIN A POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ 
  Na místě uvedeném v pojistné smlouvě na území ČR.

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
  Na místě uvedeném v pojistné smlouvě na území ČR.

POJIŠTĚNÍ KONÍ
  Na území České republiky, v případě pojištění dostihových a sportovních koní i na území Slovenské republiky.
  Individuálně lze sjednat rozšíření platnosti pojištění i na ostatní země.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

• Řádně a včas hradit pojistné
• Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým 

způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje
• Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností 

(např. změnu jména, příjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek, 
omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka). 

• Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, 
k minimalizaci jejího rozsahu a následků

• Oznámit bezodkladně pojistnou událost
• Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem
• Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění

Jaké mám povinnosti?

9
9
.7

0
.4

0
.2

7
  
0
7
.2

0
1
8
 v

e
rz

e
 0

1

Informační dokument o pojistných produktech  |   strana 4 z 20



Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění nebo v době vymezené pojistnou 
smlouvou. 
Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být 
nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno v pojistné smlouvě, může se pojištění 
vztahovat i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.
 Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. 
Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím 
lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, odmítnutím pojistného 
plnění, zánikem pojistného zájmu. To platí i pro pojištění sjednané na dobu neurčitou.
Pojištění může pokračovat i po uplynutí dohodnuté doby, je-li sjednáno její automatické prodloužení.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
• po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
• po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
• na konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období.

Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech:
• v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla 

uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode 
dne sdělení pojistných podmínek.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu neurčitou, je pojistné stanoveno jako tzv. běžné pojistné (za roční 
pojistné období). Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu určitou, je pojistné stanoveno jako tzv. jednorázové 
pojistné. Běžné pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období a jednorázové pojistné je splatné 
dnem počátku pojištění, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V pojistné smlouvě je možné 
dohodnout hrazení pojistného (jednorázového nebo běžného) ve splátkách.
Pojistné lze zaplatit v hotovosti i bezhotovostně.
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
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