ZEMĚDĚLSKÉ
POJIŠTĚNÍ

Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění
Zemědělské pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část (dále jen „VPP OC 2014“), Všeobecnými pojistnými
podmínkami – zvláštní část pro pojištění plodin (dále jen „VPP ZEM-PL 2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část
pro pojištění zvířat (dále jen „VPP ZEM-ZV 2014“) a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Další informace lze
nalézt v Informačním dokumentu o pojistném produktu pro zemědělské pojištění.

Informace o produktu
Zemědělské pojištění lze sjednat v následujícím rozsahu:

Pojištění plodin
Pojištění pro případ snížení výnosu pojištěných plodin v kalendářním roce, v němž škodní událost vznikla, a to následkem krupobití nebo
požáru. Dále pojištění nabízí pojistnou ochranu pro případ poškození nebo zničení plodin následkem vichřice, záplavy či povodně nebo
sesuvu půdy. Pojištění lze uzavřít také pro případ pojistného nebezpečí jarní mráz, mráz nebo vyzimování.

Pojištění zvířat
Pojištění se vztahuje pro případ uhynutí, utracení nebo nutné (nucené) porážky zvířat z důvodu nebezpečné nákazy či nakažlivé choroby.
Pojištění lze uzavřít také pro případ zasažení zvířete elektrickým proudem, akutní otravy jedovatými látkami, živelní události, odcizení či
ztráty v souvislosti s živelní událostí, přehřátí organismu drůbeže či porodní škody. Dále může pojištění nabídnout pojistnou ochranu před
neinfekční nemocí nebo úrazem.

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat
Pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých nevzniká právo na pojistné plnění nebo může být omezeno či sníženo.
Výluky jsou uvedeny ve VPP OC 2014 a v příslušných pojistných podmínkách v článcích upravujících výluky z pojištění.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění plodin, jestliže rozsah poškození pojištěné plodiny na pozemku souvisle osetém
nebo osázeném stejným druhem pojištěné plodiny nedosáhl alespoň 10 % z pojištěného výtěžku, nebo v případě poškození pojištěné
plodiny požárem nebo záplavou, alespoň 5 % z plošného rozsahu pozemku souvisle osetého nebo osázeného pojištěnou plodinou.
Dále není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění v případě poškození pojištěné plodiny vyzimováním, jestliže plocha
porostu pojištěné plodiny, na které bylo provedeno po předchozím písemném souhlasu pojistitele jeho zrušení nebo přisetí, nedosáhla
alespoň 10 % z plošného rozsahu pozemku souvisle osetého nebo osázeného pojištěnou plodinou.
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli do 8 dnů, že pěstuje pojištěnou plodinu v daném roce na větší ploše, než jaká je uvedena v pojistné
smlouvě, nebo v téže lhůtě pěstování plodiny, která dosud nebyla v pojistné smlouvě uvedena v případě pojištění plodin v rámci skupiny
plodin.
Odchylně od lhůty stanovené ve VPP OC 2014 je u pojištění plodin pojištěný povinen oznámit pojistiteli vznik škodní události nejpozději
do 8 dnů ode dne jejího vzniku. Tato lhůta se zkracuje v období sklizně nejpozději do zahájení sklizně pojištěné plodiny, v případě zaorávky
nebo zrušení porostu pojištěné plodiny nejpozději do 3 dnů před jejich provedením. U pojištění zvířat je pojištěný povinen oznámit vznik
škodné události nejpozději do 3 dnů od jejího vzniku.
Pojištění pro případ působení pojistného nebezpečí povodeň a záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření
pojistné smlouvy. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění ze škodných událostí vzniklých v čekací době.
Pojištění zvířat se nevztahuje na škodní události, ke kterým došlo v chovu, ve kterém od utlumení posledního případu infekční nemoci
uplynulo méně než 12 měsíců.
Limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě platí pro jednu a zároveň všechny pojistné události, které nastaly během jednoho
pojistného roku, není-li ujednáno jinak.

Všeobecné informace
Pojistné a další poplatky
Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Výše pojistného je sjednána v pojistné smlouvě.
Je-li sjednáno placení pojistného ve splátkách, je jejich výše a splatnost uvedena v pojistné smlouvě.
Nad rámec pojistného nejsou účtovány žádné poplatky.

Základní informace o pojištění
Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.
Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
Neuplatní se ustanovení § 1800 občanského zákoníku pro posouzení platnosti.
Neuplatní se ustanovení § 2786 občanského zákoníku o změně výše pojistného.

Řešení sporu
Pojištění a vztah mezi pojištěným, pojistníkem i pojistitelem, se řídí českým právním řádem.
Pro soudní řešení sporů z pojištění jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost
přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost
se obrátit s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
Je-li pojištěným ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze
sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z předmětného pojištění je
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Doplňující informace
Zprávu o solventnosti a finanční situaci pojistitele lze nalézt na www.csobpoj.cz

Informace o pojišťovně
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Zástupce pojišťovny
Název/jméno a příjmení, adresa sídla/místa podnikání,
IČO, RČZ, telefon, e-mail

Hlavní předmět podnikání pojistitele
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo orgánu dohledu
Česká národní banka se sídlem Praha na adrese
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
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