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DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE HMELJA V SLOVENIJI
(veljajo od 1.1.2020)
Zavarovatelj nadomesti zavarovancem škodo v skladu s 1.
členom teh pogojev.
1. člen
Obseg zavarovalnega kritja
Pri zavarovanju hmelja so za nevarnost toče zavarovani
pridelek hmeljevih storžkov z opcijo dodatnega zavarovanja za
nevarnost viharja, pri čemer je potrebno zavarovati celotno
pridelovalno površino. Pogoj za dodatno zavarovanje
nevarnosti viharja je zavarovanje pridelka hmeljevih storžkov za
nevarnost toče.
Zavarovanje konstrukcije hmelja (žičnice) za riziko viharnega
vetra je možno skleniti, v kolikor je predhodno zavarovan
pridelek hmeljevih storžkov za isti vremenski riziko. Maksimalna
velikost skupne celotne površine enega nasada, na kateri se
zavaruje riziko viharnega vetra na konstrukciji hmelja, znaša 10
ha.
Škoda po viharnem vetru na konstrukciji hmelja (žičnici):
Nadomesti se škoda na konstrukciji, ki je posledica prelomov in
padca opore v hmeljišču. Za riziko viharnega vetra so
zavarovani sledeči sestavni deli konstrukcije: stebri, sidra,
jeklene pletenice in žice, izvzeta so žičnata vodila in PVC
vodila.
Zavarovane niso konstrukcije na hmeljiščih, katera so v času
počivanja ali priprave na novo zasaditev ter škode po viharnem
vetru na pridelku brez nastale škode na konstrukciji.
Zavarovanje novega nerodnega nasada hmelja se lahko sklene
posebej.
2. člen
Zavarovalna ponudba
Zavarovalno ponudbo je treba oddati pisno z izpolnitvijo
obrazca zavarovatelja.
Zavarovalna ponudba velja kot sprejeta s strani zavarovatelja, v
kolikor po opravljenem strokovnem ogledu konstrukcije s strani
cenilne službe Agro Zavarovalnice niso bile ugotovljene
nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. V kolikor so pri ogledu bile
ugotovljene nepravilnosti glede izvedbe del in uporabljenih
materialov na konstrukciji, se te zapišejo v zapisnik in si
zavarovatelj po prejemu tega zapisnika v roku treh tednov
dovoljuje zavrniti oz. prekiniti zavarovalno ponudbo.
Zavarovanec mora zavarovati vsa hmeljišča, ki jih obdeluje v
okviru svojega kmetijskega gospodarstva.
3. člen
Trajanje zavarovanja
1. Pogodbe o zavarovanju proti nevarnosti toče se sklenejo za
nedoločen čas, pri čemer sme vsaka stranka od pogodbe
odstopiti ob koncu zavarovalnega obdobja.
2. O nameravanem odstopu mora pisno (s priporočeno poštno
pošiljko) obvestiti drugo stranko najmanj 3 mesece pred
koncem zavarovalnega obdobja, to je do 30. septembra.
Odpoved zavarovalne pogodbe lahko poda zavarovanec
oziroma njegov pooblaščenec s predloženim pisnim
pooblastilom. Zavarovalno obdobje je koledarsko leto.

4. člen
Začetek in konec zavarovalnega kritja
1.
Po sprejetju zavarovalne pogodbe s strani
zavarovatelja se začne zavarovalno kritje za tekoče
zavarovalno obdobje skladno s 4. členom, točko 4 Splošnih
pogojev zavarovanja proti toči. Zavarovalno kritje za nevarnost
viharja se prične z 10. julijem tekočega zavarovalnega obdobja.
2. Zavarovalno kritje se konča s spravilom hmeljevih storžkov,
vendar najkasneje s 30. septembrom tekočega zavarovalnega
obdobja. Zavarovalno kritje za škodo po viharnem vetru na
konstrukciji se konča s koncem tekočega zavarovalnega
obdobja.
5. člen
Zavarovalna vsota
Zavarovalna vsota je zmnožek pridelovalne površine in
vrednosti pridelka na enoto pridelovalne površine, ki jo sporoči
zavarovanec (ha vrednost). Zavarovalna vsota za pridelek
hmelja je enotna za riziko toče in viharja.
Zavarovalna vsota za hmeljevo konstrukcijo (žičnice) za riziko
viharnega vetra znaša 15.000 EUR/ha in je ni možno
spreminjati.
6. člen
Zavarovalna premija
Za zavarovanje pred nevarnostjo toče in viharja se ločeno
uporablja razvrstitev v premijski razred glede na desetinski
sistem. Pri novo sklenjenih pogodbah se letna premija
obračuna z 10/10. V naslednjih letih sledi razvrstitev v premijski
razred glede na povprečni škodni rezultat za posamezno
zavarovano nevarnost za obdobje zadnjih desetih zavarovalnih
let. Razvrstitev v višji premijski razred z razliko največ treh
škodnih razredov letno ali razvrstitev v nižji premijski razred za
največ en premijski razred letno se prične uporabljati ob
začetku novega zavarovalnega obdobja. Razvrstitev v višji
premijski razred je možna samo, v kolikor je zavarovanec v
predhodnem zavarovalnem obdobju prijavil škodo in prejel
zanjo odškodnino.

Škodni rezultat

Premijski razred:
desetine premije

ŠR ≤ 20 %

7/10

20 % <ŠR ≤ 40 %

8/10

40 % <ŠR ≤ 60 %

9/10

60 % <ŠR ≤ 70 %

10/10

70 % <ŠR ≤ 80 %

11/10

80 % <ŠR ≤ 90 %

12/10

90 % <ŠR ≤ 100 %

13/10

100 % <ŠR ≤ 110 %

14/10

110 % <ŠR ≤ 120 %

15/10

ŠR > 120 %

16/10
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7. člen
Odškodnina in odbitna franšiza
a) Riziko toče: za vso ocenjeno škodo, za katero je
zavarovanec upravičen do izplačila odškodnine, se obračuna
odbitna franšiza v odstotku od zavarovalne vsote za hmeljišče.
Zavarovanec ima pri zavarovanju nevarnosti toče možnost
izbire med različnimi odbitnimi franšizami.
Varianta I (15% OF): nadomestijo se škode, v kolikor te
presežejo 15% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali
dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini
15% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela
nasada.
Varianta II (20% OF): nadomestijo se škode, v kolikor te
presežejo 20% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali
dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini
20% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela
nasada.
Varianta III (OF 30%): nadomestijo se škode, v kolikor te
presežejo 30% zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali
dela nasada. Od odškodnine se odšteje odbitna franšiza v višini
30% od zavarovalne vsote poškodovanega nasada ali dela
nasada.
Varianta IV (10% OF): nadomestijo se škode, v kolikor te
presežejo
15%
zavarovalne
vsote
(škodni
prag)
poškodovanega nasada ali dela nasada. Od odškodnine se
odšteje odbitna franšiza v višini 10% od zavarovalne vsote
poškodovanega nasada ali dela nasada.
Izbrana odbitna franšiza mora biti navedena na zavarovalni
ponudbi in velja ves čas trajanja zavarovalne pogodbe.
b) Riziko viharnega vetra pri zavarovanju pridelka hmeljevih
storžkov: pri zavarovanju nevarnosti viharja se uporablja
spodnja odškodninska tabela:
Datum nastanka
škode
10. julij do 20.
avgust
21. avgust do 30.
september

Odškodnina v % zavarovalne
vsote za nevarnost toče

zahteva od zavarovanca dokazila in informacije v pisni obliki in
v dogovorjenem roku.
4. Zavarovanec je dolžan odpravljati sprotne napake na
konstrukciji hmelja in s tem poskrbeti, da je ta ves čas v
ustreznem stanju. Pomanjkljivosti na konstrukciji kot posledico
škode je potrebno takoj odpraviti.
Konstrukcije hmeljišč se smatrajo kot ustrezne,:
a) v kolikor so zaključki vrst zasidrani s primerno
dimenzioniranimi sidri in je za njihovo pričvrstitev
uporabljena primerna debelina jeklenih pletenic ali
žice;
b) v kolikor so za prečne vrste uporabljena primerno
dimenzionirana sidra in je za pričvrstitev uporabljena
primerna debelina jeklenih pletenic ali žice;
c) v kolikor se pravočasno zamenjajo dotrajani (les) in
poškodovani stebri, dotrajane – zarjavele jeklene
pletenice in žice.
5. V kolikor se pri reševanju škodnega dogodka s strani cenilne
službe Agro Zavarovalnice ugotovi, da je škoda nastopila zaradi
neizvajanja rednih vzdrževalnih del na konstrukciji (menjava
stebrov, jeklenih pletenic in žic), si zavarovatelj pridržuje
pravico znižati zavarovalno vsoto za 50% ali pa odstopiti od
zavarovalne ponudbe oz. jo zavrniti.

9. člen
Ostalo
Dopolnilni pogoji za zavarovanje pri pridelavi hmelja se
uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči.
V kolikor so Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za
zavarovanje pri pridelavi hmelja, se uporabljajo slednji.
10. člen
Definicije pojmov
Vihar: Kot viharni veter so označeni vremensko pogojeni
premiki zračnih mas s hitrostjo vsaj 60 km/h.

80%
65%

c) Riziko viharnega vetra za konstrukcijo hmelja: nadomestijo
se stroški popravila konstrukcije (poškodovanih delov,
nadomestnega materiala in porabljenih delovnih ur).
Maksimalna višina odškodnine za nastalo škodo na konstrukciji
je zavarovalna vsota 15.000 EUR/ha, od katere se odbije še
odbitna franšiza.
Odbitna franšiza za riziko viharnega vetra na konstrukciji hmelja
znaša 10% zavarovalne vsote konstrukcije, največ pa 15.000
EUR po škodnem dogodku.
8. člen
Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode
1. Kadar nastopi zavarovalni primer, mora zavarovanec
najkasneje v treh dneh, ko je zanj zvedel, pisno obvestiti
zavarovatelja.
2. Spravilo poškodovanega pridelka je dovoljeno le s pisnim
dovoljenjem zavarovatelja. Če zavarovanec to obvezo prekrši,
je zavarovatelj prost obveznosti plačila odškodnine.
3. Zavarovanec je v postopku reševanja škodnega dogodka
dolžan na zahtevo zavarovatelja predložiti vso dokumentacijo in
posredovati vse informacije, ki so potrebne za reševanje
nastalega dogodka. Zavarovatelj si pridržuje pravico, da
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