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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ CHMELE PRO PŘÍPAD KRUPOBITÍ A VICHŘICE 

 (platné od 1. září 2012) 
 

 
Článek 1 

Rozsah pojistné ochrany 
Pojištění chmele sjednané s pojišťovnou Österreichische 
Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
Agra pojišťovna, organizační složka, dále jen „pojistitel“, se 
vztahuje na snížení výnosu chmelových hlávek způsobené 
krupobitím a vichřicí. Pojistné nebezpečí vichřice je pojistitelné 
výlučně v návaznosti na pojištění pro případ krupobití. 
Vichřice: Předmětem plnění budou škody, které vzniknou 
v důsledku pádu konstrukce. Za následné škody způsobené 
škůdci a chorobami nebude pojistné plnění poskytnuto. 
  

Článek 2 
Počátek a konec ručení 

Účinnost pojištění začíná ve 12 hodin následujícího dne po 
doručení návrhu pojistiteli, pro pojistné nebezpečí „vichřice“ 
však nejdříve 10. července daného pojistného období. 
Účinnost pojištění končí sklizní chmele, nejpozději však 
15. září daného pojistného období. 
 

Článek 3 
Pojistné 

Pro výpočet pojistného se využívá tzv. desetinový systém, a to 
odděleně pro krupobití a vichřici. Při sjednání nového pojištění 
se stanoví roční pojistné ve výši 13/10. Je-li vyplaceno plnění 
za škodu, provede se v dalším roce výpočet pojistného podle 
průměrného škodního průběhu posledních 10 let pojištění. 
Škodní průběh se vypočte z poměru vyplaceného plnění 
k pojistnému. Případné zvýšení o nejvýše čtyři stupně bude 
provedeno od příštího pojistného období. K případnému 
snížení „desetinného stupně“ o maximálně 1 bod dochází 
rovněž na počátku příštího pojistného období. 
 

Škodní průběh smlouvy „Desetinný stupeň“ 
do 40%   8/10 
do 60%   9/10 
do 80% 10/10 
do 100% 11/10 
do 110% 12/10 
do 130% 13/10 
do 150% 14/10 
do 170% 15/10 
více než 170% 16/10 

 
Článek 4 

Plnění 
Výše plnění se odvíjí od pojištěného výtěžku. Pojištěný 
výtěžek je stejný pro pojistné nebezpečí krupobití i pojistné 
nebezpečí vichřice. Od škody, za kterou je pojistitel povinen 
plnit, odečítá pojistitel spoluúčast pojištěného v procentech 
předmětného pojištěného výtěžku podle článku 5. 
 
 

Článek 5 
Spoluúčast 

Spoluúčast pro pojistné nebezpečí krupobití se vypočte dle 
průměrného škodního průběhu posledních 10 let pojištění. 
 

Škodní průběh 
podniku 

Spoluúčast v % 

0 10% 
do 60 % 12% 
do 80 % 15% 
do 110 % 17% 
do 130 % 20% 
přes 130 % 23% 

 
Spoluúčast u nově sjednaných smluv: 
- činí v prvním pojistném období 12% pojistné částky 
poškozené výměry 
- v dalších letech se řídí tabulkou uvedenou výše. 
 
U pojistného nebezpečí „vichřice“ se výpočet výše plnění řídí 
následující tabulkou: 
 

 Datum vzniku škody Snížení výnosu v % 
pojištěného výtěžku 

od 10. do 31. července 80% 

od 1. srpna do 20. srpna 65% 

od 21. srpna do 15. září 50% 
 
 

Článek 6 
Povinnosti pojistníka v případě škody 

1. Dojde-li ke škodě, za niž pojistník požaduje plnění, je 
povinen ji neprodleně, nejpozději do 4 dnů, písemně ohlásit. 
 
2. Sklizeň poškozené plodiny je možná pouze po souhlasu 
pojistitele. Při porušení této povinnosti není pojistitel povinen 
za škodu plnit. 
 

Článek 7 
Ostatní ustanovení 

Pokud není v těchto „Doplňkových pojistných podmínkách pro 
pojištění chmele pro případ krupobití a vichřice“ uvedeno 
jinak, platí ‚„Všeobecné pojistné podmínky“. 
 

Článek 8 
Výklad pojmů 

- krupobití – kousky ledu různé velikosti vytvořené v atmosféře 
a dopadající na zemský povrch 
- vichřice - vítr, jehož rychlost přesahuje 75 km/hod (20,8 m/s) 


