Zvláštní pojistné podmínky pro zemědělské pojištění
(ZPP ZP 2014/01)
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Soukromé pojištění majetku – zemědělské pojištění, které sjednává Generali Pojišťovna
a.s. jako pojištění škodové se řídí pojistnou smlouvou, těmito Zvláštními pojistnými
podmínkami pro zemědělské pojištění (dále jen „ZPP ZP 2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku (VPP M 2014) (dále jen „VPP M 2014“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními
předpisy. Ustanovení zvláštních pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními
všeobecných pojistných podmínek.
Článek 2
Výklad pojmů
a) Plodiny jsou soubory rostlin zpravidla stejného druhu pěstované na orné půdě,
chmelnicích, vinicích, v sadech nebo jako trvalé travní porosty k hospodářským
účelům;
b) Dřeviny jsou rostliny, jejichž stonek a kořen jsou z podstatné části tvořeny
zdřevnatělými pletivy; podle růstové formy se dělí na stromy, keře, polokeře, které
skládají formaci lesa, popřípadě formaci křovin;
c) Lesním porostem se rozumí lesní porost, který tvoří dřeviny stromovitého vzrůstu;
d) Nákaza je infekční onemocnění zvířete vyjmenované nebo jinak specifikované
v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě;
e) Jednou pojistnou událostí se rozumí událost, která nastala ze stejné příčiny
ve stejném okamžiku na stejném místě.
Článek 3
Předmět pojištění
1. V rámci těchto ZPP ZP 2014 může být sjednáno škodové pojištění:
a) plodin, tj. rostlin pěstovaných za účelem získání hospodářského výnosu (dále
jen „plodiny“);
b) hospodářských zvířat chovanýchpro užitek, tj. hospodářský přínos nebo
pracovní či sportovní výkon (dále jen „zvířata“);
c) lesních dřevinných porostů definovaných v pojistné smlouvě (dále jen „lesní
porosty“).
Předmětem pojištění není lesní pozemek.
2. V rozsahu těchto ZPP ZP 2014 lze pojistit plodiny, zvířata a lesní porosty které
pojištěný:
a) vlastní nebo ke kterým má právo hospodaření;
b) převzal od fyzické nebo právnické osoby na základě písemné smlouvy, o ustájení, odborné pomoci nebo provedení práce;
c) užívá na základě písemné smlouvy, pokud je podle ní povinen užívané plodiny,
zvířata a lesy nahradit, budou-li poškozeny nebo zničeny.

Článek 6
Pojistná nebezpečí – výklad pojmů, výluky
Pro účely pojištění sjednávaných podle těchto
ZPP ZP 2014 platí pro pojistná nebezpečí tento výklad pojmů, který je u bodu a)
živelní nebezpečí definován odchylně od VPP M 2014:
a) Živelním nebezpečím se rozumí požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice,
krupobití, pád letadla, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
b) Katastrofickým nebezpečím se rozumí záplava a povodeň, sesuv půdy a zřícení
skal, lavina.
Pojistitel pro pojistné nebezpečí záplava a povodeň neposkytne plnění za škody,
které nastaly v průběhu 10 dnů od:
a) sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
b) navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění
je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění
platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.
Článek 7
Trvání pojištění a pojistné období
1. Pokud není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou.
2. Pojistným obdobím je jeden pojistný rok.
Článek 8
Převod vlastnictví – přechod pojistného vztahu
1. V případě pojištění plodin a lesních poriostů při změně vlastnictví, práva hospodaření, nájemní smlouvy nebo obdobného vztahu přechází práva a povinnosti pojistníka, které vyplývají z existující pojistné smlouvy, na právního nástupce do konce
pojistného období. V ostatních případech pojištění zaniká.
2. Pokud dojde u pojištění plodin ke změně vztahu dle odst. 1. tohoto článku, je
pojistník/pojištěný povinen tuto změnu neprodleně oznámit pojistiteli a na jeho
požádání ji prokázat.
Článek 9
Plnění pojistitele
1. Podkladem pro výpočet výše plnění je rozsah škody způsobené pojištěným pojistným nebezpečím.
2. Pojistitel je povinen plnit jen do výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě.
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Článek 4
Pojistná událost
Za pojistnou událost se považuje:
a) 		poškození nebo zničení pojištěných plodin nebo lesních dřevinných porostů
v době trvání pojištění v důsledku působení pojištěných pojistných nebezpečí
za podmínek uvedených v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě;
b) 		uhynutí, utracení nebo porážka zvířete pokud k nim došlo v době trvání pojištění
v důsledku působení pojištěných pojistných nebezpečí a za podmínek uvedených
v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.

Článek 5
Pojistná nebezpečí
1. Podle těchto VPP ZP 2014 lze pojistit:
a) plodiny pro případ poškození nebo zničení v důsledku pojištěného pojistného
nebezpečí;
b) zvířata pro případ uhynutí, utracení nebo porážky, které nastalo v důsledku
nákaz nebo pojištěného pojistného nebezpečí;
c) lesní porosty pro případ poškození nebo zničení požárem, případně dalším
ujednaným pojistným nebezpečím;
2. V pojistné smlouvě lze sjednat i pojištění jiných pojistných nebezpečí než uvedených v těchto ZPP ZP 2014.
3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody,
které nastaly:
a) dešťovými srážkami a přívalovými dešti;
b) nepřímým úderem blesku.
4. Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé přímo i nepřímo v důsledku:
a) zásahu státní moci nebo veřejné správy s výjimkou zásahu státu při protinákazových opatřeních u zvířat;
b) úmyslného jednání pojištěného, pojistníka anebo jiné osoby z podnětu některého z nich.
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