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Posebni pogoji
za zavarovanje ozimnih posevkov

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI

6. člen - ZAVAROVALNI PRIMER

(1) Zavarovanje krije škodo na zavarovanih ozimnih posevkih, če so v času
zavarovalnega jamčenja uničeni ali poškodovani zaradi poplavljanja ali
zastajanja vode, do katerega pride zaradi obilnih jesenskih in zimskih
padavin v obliki dežja.
(2) Zavarovanje po teh pogojih krije stroške opravljene setve (stroški semena,
stroški agrotehničnih ukrepov).
(3) Za poplavljanje se šteje, če poplavijo zemljišča hudourniki ali reke, ki prestopijo
bregove strug ali kanale ali če popustijo nasipi ali jezovi. Za poplavljanja
se po teh pogojih šteje tudi dvig podtalnice, ter odnašanje zasejanih
obdelovalnih površinah (vodna erozija, ki je posledica obilnih padavin).
(4) Za zastajanje vode velja začasno zastajanje vode na njivskih površinah,
ki povzroči škodo na ozimnih posevkih.
(5) Zavarovanje ne krije škode nastale zaradi snežne plesni.

Šteje se, da je zavarovalni primer nastopil, ko so bili zavarovani posevki
poškodovani ali uničeni zaradi v teh pogojih navedenih nevarnosti.

2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so ozimni posevki.
(2) Po teh pogojih se ne zavarujejo ozimni posevki na izpostavljenih zemljiščih
(močvirja, pogosto poplavljena zemljišča).

3. člen - DOLŽNOST ZAVAROVANJA VSEH POSEVKOV
IN PLODOV ENAKE VRSTE
(1) Zavarovanec je dolžan zavarovati vse posevke in plodove enake vrste.
(2) Če zavarovanec ne zavaruje vseh posevkov in plodov enake vrste, se
izplača le tisti del škode na zavarovanih posevkih in plodovih, ki ustreza
razmerju med zavarovano in dejansko površino s temi posevki in plodovi.
(3) Če se spremeni setveni plan ali če nastopi sprememba pri površinah, je
zavarovanec dolžan to spremembo prijaviti zavarovalnici v treh dneh od
dneva, ko je setev ali saditev opravil. Če tega ne stori in se pri likvidaciji
škode ugotovi razlika med zavarovano in dejansko zasejano ali zasajeno
površino, se izračuna zavarovalnina po določilu (2) odstavka tega člena.

7. člen - DOLŽNOSTI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Zavarovanec je dolžan v času trajanja zavarovanja, posebno pa v primeru
neposredne nevarnosti poplavljanja storiti vse, da se prepreči nastanek
škode (dviganje in utrjevanje nasipov, vzdrževanje delovanja odvajalnega
sistema, črpalnih postaj, idr.).
(2) Zavarovanec je po nastanku škode dolžan izvajati vse potrebne agrotehnične
ukrepe po navodilih strokovnih inšitucij z namenom preprečevanja večanja
škode.
(3) Zavarovanec je dolžan v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v
treh dneh, zavarovalnico pisno obvestiti o zavarovalnem primeru.
(4) Zavarovanec lahko opravi ponovno setev po predhodnem soglasju
zavarovalnice. V primeru, da zavarovanec ponovno setev opravi brez
predhodnega soglasja zavarovalnice, do povračila zavarovalnine po teh
pogojih ni upravičen.

8. člen - UGOTOVITEV IN OBRAČUN ŠKODE
(1) Po prejemu prijave škode zavarovalnica opravi ogled in oceno škode.
Ogled in oceno opravita predstavnik zavarovalnice ter zavarovanec oz.
njegov pooblaščenec.
(2) Pri cenitvi se ugotavlja potreba po ponovni setvi dela ali celotne parcele.

9. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE

Zavarovalna vsota po teh pogojih se določi kot dogovorjena vrednost v višini
stroškov opravljene setve (stroški semena, stroški agrotehničnih ukrepov).

(1) Najvišjo možno dajatev zavarovalnice ne glede na število škodnih dogodkih
predstavlja zavarovalna vsota (agregat).
(2) V primeru uničenosti ali poškodovanosti posevka zaradi obilnih padavin
dajatev zavarovalnice predstavljajo stroški opravljene setve (stroški
semena, stroški agrotehničnih ukrepov).
(3) Zavarovalnina za škodo povzročeno zaradi nevarnosti navedenih v teh
posebnih pogojih, se izplača v skladu z določili o soudeležbi zavarovanca
na škodi, ki so navedeni na polici in z določili 10. čl. Splošnih pogojev za
zavarovanje posevkov in plodov.

5. člen - ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA

10. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

4. člen - ZAVAROVALNA VSOTA

(1) Jamčenje po teh pogojih se začne po vzniku posevka, vendar ne pred
24. uro 5. dne od tistega datuma, ki je v zavarovalni pogodbi določen kot
začetek zavarovanja.
(2) Jamčenje zavarovanja se konča ob 24. uri tistega dne, ki je v zavarovalni
pogodbi določen kot zadnji dan jamčenja oz. najkasneje 31.3. naslednjega leta.
(3) Zavarovanje je mogoče skleniti do prvega škodnega dogodka na določenem
območju oz. najkasneje do 15.12. tekočega leta.

Za zavarovanja, sklenjena po teh pogojih, veljajo tudi splošni pogoji za
zavarovanje posevkov in plodov, če niso s temi pogoji v nasprotju.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-plo-ozp/13-9 se uporabljajo od 15. septembra 2013.

