PG-plo-susa
20-4

Posebni pogoji za dodatno indeksno zavarovanje
posevkov pred nevarnostjo suše
Izrazi v teh pogojih pomenijo
♦♦
indeksno zavarovanje
je zavarovanje pri katerem se primerja vrednost vlažnosti tal v opazovalnem
obdobju v primerjavi z dolgoletnim povprečjem
♦♦
suša
odstopanje (pomanjkanje) količine vlage v tleh v določenem časovnem
obdobju od dolgoletnega povprečja, merjeno s satelitskimi posnetki;
♦♦
vlažnost tal
vlažnost tal predstavlja povprečno vrednost izmerjene vlage tal zadnjih 20
dni: merjenje vlage v tleh se izvaja z dnevnimi satelitskimi meritvami;
♦♦
pomanjkanje vlage v tleh
pomanjkanje vlage v tleh predstavlja vsoto vrednosti vlažnosti tal, ki
so znotraj posameznega opazovalnega obdobja nižja od dolgoletnega
povprečja;
♦♦
opazovalno območje
opazovalno območje geografsko predstavlja občina, v kateri ležijo
zavarovani posevki;
♦♦
klasifikacija suše
- zmerna suša: intenzivnost suše, ki se v povprečju pojavlja vsakih 6 let,
- hujša suša: intenzivnost suše, ki se v povprečju pojavlja vsakih 12 let,
- huda suša: intenzivnost suše, ki se v povprečju pojavlja vsakih 20 let.

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje po teh pogojih krije dogovorjeni del škode, ki nastane zaradi
pomanjkanja vlage v tleh v posamezni občini v primerjavi z dolgoletnim
povprečjem (zadnjih 20 let).

2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
Če ni drugače dogovorjeno, se po teh pogojih zavarujejo posevki s spravilom
v jesenskem času (koruza, sončnice, sladkorna pesa, soja) in trajno travinje.

3. člen - POGOJI ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA
(1) Zavarovanec je dolžan zavarovati vse posevke (poljščine) enake vrste oz.
vse površine trajnega travinja.
(2) Zavarovanje posevkov (poljščin) mora biti sklenjeno najkasneje do 1. junija.
(3) Zavarovanje posevkov (poljščin) je možno skleniti le za površine, ki so
zavarovane pred nevarnostmi toče, požara in udarca strele.
(4) Trajno travinje je mogoče zavarovati samostojno brez zavarovanja pred
nevarnostmi toče, požara in udarca strele.

4. člen - OBDOBJE JAMČENJA

6. člen - POSEBNE DOLŽNOSTI PO ZAVAROVALNEM
PRIMERU
Ko nastopi zavarovalni primer, mora zavarovanec škodo prijaviti v roku
14 dni po poteku posameznega opazovalnega obdobja.

7. člen - UGOTOVITEV ŠKODE
(1) Nastanek in klasifikacija suše se ugotavlja in določi na osnovi satelitskih
podatkov, katerih vir je VanderSat soil moisture product in NASA
SMAP L-band ter so razvidni iz spletne aplikacije, ki jo v sodelovanju s
pozavarovalnico Swiss RE ureja VanderSat BV, Wilhelminastraat 43, 2011
Haarlem, Nizozemska.
(2) Spletna aplikacija prikazuje dnevni potek intenzivnosti suše za posamezno
opazovalno obdobje na območju posamezne občine. Vpogled v spletno
aplikacijo je omogočen na naslovu https://triglav-svn.opti-crop.com/map
oziroma s pomočjo QR kode na koncu teh pogojev.

8. člen - OBRAČUN IN DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Najvišjo možno dajatev zavarovalnice predstavlja 26 % dogovorjene
zavarovalne vsote zavarovanja za osnovne nevarnosti v obeh opazovalnih
obdobjih skupaj.
(2) Dajatev zavarovalnice se določa v odstotkih od dogovorjene zavarovalne
vsote glede na klasifikacijo suše na območju posamezne občine in sicer:
Obdobje 1 (15. Junija – 14. Julija)
Nivo 1: kritje za zmerno sušo
Nivo 2: kritje za hujšo sušo
Nivo 3: kritje za hudo sušo
Obdobje 2 (15. Julija – 14. Avgusta)
Nivo 1: kritje za zmerno sušo
Nivo 2: kritje za hujšo sušo
Nivo 3: kritje za hudo sušo

Izplačilo
3.0%
7.0%
13.0%
3.0%
7.0%
13.0%

9. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Za zavarovanja, sklenjena po teh pogojih, veljajo tudi splošni pogoji za
zavarovanje posevkov in plodov, če niso s temi pogoji v nasprotju, in skupna
določila splošnih pogojev.

QR koda

Za obdobje jamčenja po teh pogojih se šteje opazovalno obdobje, ki je
opredeljeno na:
- obdobje 1: od 15. junija do 14. julija, in
- obdobje 2: od 15. julija do 14. avgusta;

5. člen - ZAVAROVALNI PRIMER
Zavarovalni primer nastopi, ko je znotraj opazovalnega obdobja ugotovljen
pojav zmerne, hujše ali hude suše.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-plo-susa/20-4 se uporabljajo od 21. aprila 2020.

