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Predstavitev zavarovalnice 
Smo ozko specializirana kmetijska zavarovalnica in kot taka želimo s slovenskimi 
kmetovalci vzpostaviti dolgoročen in na zaupanju temelječ odnos. 

Naš cilj je, da kmetovalcem kljub številnim škodnim dogodkom v teh  
nepredvidljivih časih pomagamo zagotoviti čim bolj varno in kakovostno  
pridelavo. 

Zadnja leta je slovensko kmetijstvo zaznamovalo veliko število intenzivnih 
škodnih dogodkov. Pozebe, močne toče, viharni veter, poplave in suša postajajo 
stalnica tako pri nas kot tudi v sosednjih državah. Na državno pomoč po 
katastrofalnem vremenskem pojavu je potrebno čakati tudi do leto dni in več, v 
primeru sklenitve zavarovanja pri Agro Zavarovalnici pa je finančno nadomestilo 
kmetovalcu na voljo že v nekaj dneh po zaključeni cenitvi škode.

Kaj prinaša leto 2023?
V letu 2023 ohranjamo obsežno produktno paleto kmetijskih zavarovanj in široko 
kritje po vremenskih rizikih. Nadgradili smo prodajno mrežo zastopnikov po  
celotni Sloveniji in razširili našo strokovno cenilno službo. Še naprej si bomo 
prizadevali za hitro odzivnost ob škodnih dogodkih in aktivno sodelovali z  
državnimi institucijami pri oblikovanju in usklajevanju ukrepov glede višine 
sredstev za subvencioniranje zavarovalnih premij. 

Želimo biti najboljši ter nuditi našim strankam učinkovit celosten zavarovalni 
servis po načelu »...dobra odločitev za varno žetev.«

Skupaj v nepredvidljivih časih

       
      
      mag. Benjamin Schlauer
      Direktor podružnice

Vinogradništvo, sadjarstvo in hmeljarstvo 

Naravne danosti v Sloveniji omogočajo ugodne pogoje za pridelavo številnih 
intenzivnih kultur. Tovrstna pridelava je povezana z visokimi investicijskimi 
vložki, zahteva veliko dela in predanosti, hkrati pa je zaradi zelo spremenljivega 
vremena tudi zelo tvegana.  Pripravili smo zavarovalne rešitve, s katerimi se 
pridelovalci lahko zavarujejo pred prevelikimi izpadi dohodka.

•  Zavarovan je pridelek grozdja za riziko toče in  
gnilobe kot posledico toče. Za riziko toče se  
lahko zavaruje tudi trto, cepiče, podlage, trsnice 
in sadike.

•  Zavarovan je pridelek grozdja za riziko pozebe, toče 
in gnilobe kot posledico toče. 

•  Sadje vseh vrst je zavarovano za riziko toče,  
nekatere dodatne vrste sadja pa so zavarovane tudi 
za riziko pozebe.

•  Poleg sadja, ki je zavarovano za riziko toče in  
pozebe, je pred točo, viharnim vetrom in težo snega 
zavarovana tudi protitočna konstrukcija, zaščitna 
mreža in sadno drevje. 

•  Pridelek hmelja in konstrukcijo se lahko zavaruje 
pred rizikom toče in viharnega vetra. 

Grozdje Bazis

Grozdje Univerzal

Sadje

Sadje pod mrežo PLUS

Hmelj 

1.0
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Grozdje Bazis Grozdje Bazis

Grozdje Bazis

Predmet zavarovanja
•  grozdje
•  trta, cepiči, trsnice, podlage in 

cepljenke
•  protitočna mreža, konstrukcija in trta

Zavarovani riziki
•  toča
•  vihar
•  Varianta Plus (doplačilo): gniloba na 

grozdju kot posledica škode po toči 
od fenofaze mehčanja jagod / zorenja 
dalje. 

Večja občutljivost pridelka:
 do +10 % višja odškodnina

Odbitne franšize za riziko toče
•  15 % odbitna franšiza 

Odbitna franšiza znaša 15 % od  
zavarovalne vsote (možen odkup OF 
ob doplačilu).

•  20 % odbitna franšiza 
Odbitna franšiza znaša 20 % od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo 
nižja za 20 %.

•  30 % odbitna franšiza  
Odbitna franšiza znaša 30 % od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo 
nižja za 45 %.

Primerjava obračuna odškodnine za zavarovalno vsoto 5.000 EUR/ha
pred in v fenofazi mehčanja jagod / zorenja (do +10% dodatno izplačane ZV)

Ocenjena 
škoda

15 % OF* 20 % OF* 30 % OF*
pred v pred v pred v

20 % 250,– 750,– 0,– 500,– 0,– 500,–
40 % 1.250,– 1.750,– 1.000,– 1.500,– 500,– 1.000,–
60 % 2.250,– 2.750,– 2.000,– 2.500,– 1.500,– 2.000,–
80 % 3.250,– 3.750,– 3.000,– 3.500,– 2.500,– 3.000,–
90 % 3.750,– 4.250,– 3.500,– 4.000,– 3.000,– 3.500,–
*OF = odbitna franšiza

Večja občutljivost pridelka
Pri pozni toči na grozdju od fenofaze mehčanja jagod / zorenja dalje, se  
izplačilo odškodnine zaradi povečane občutljivost pridelka grozdja poviša do 
največ 10%.  
Pogoj za izplačilo odškodnine je min. 10% izguba količine pridelka.

Zavarovanje gnilobe z Varianto Plus
V kolikor se po toči v vinogradu od fenofaze mehčanja jagod / zorenja dalje pojavi 
gniloba, v primeru dodatnega zavarovanja z Varianto Plus sledi nova cenitev in 
ocena skupne škode na grozdju. Pogoj za izplačilo odškodnine je min. 10% izguba 
količine pridelka.
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Grozdje Univerzal Grozdje Univerzal

Grozdje Univerzal

Predmet zavarovanja
•  grozdje
•  protitočna mreža, konstrukcija in trta

Zavarovani riziki
•  toča
•  pozeba
•  vihar
•  Varianta Plus (doplačilo): gniloba na 

grozdju kot posledica škode po toči 
od fenofaze mehčanja jagod / zorenja 
dalje. 

Večja občutljivost pridelka: 
 do +10 % višja odškodnina

Odbitne franšize za riziko toče
•  15 % odbitna franšiza 

Odbitna franšiza znaša 15% od  
zavarovalne vsote (možen odkup OF 
ob doplačilu).

•  20 % odbitna franšiza 
Odbitna franšiza znaša 20 % od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo 
nižja za 20 %.

•  30 % odbitna franšiza 
Odbitna franšiza znaša 30 % od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo 
nižja za 45 %.

Odbitna franšiza za riziko pozebe
V primeru škode po pozebi se za  
izplačilo odškodnine upošteva odbitna 
franšiza 30 % od zavarovalne vsote.  

Primerjava obračuna odškodnine za zavarovalno vsoto 5.000 EUR/ha 
pred in v fenofazi mehčanja jagod / zorenja (do +10% dodatno izplačane ZV)

Ocenjena 
škoda

15 % OF* 20 % OF* 30 % OF*
pred v pred v pred v

20 % 250,– 750,– 0,– 500,– 0,– 500,–
40 % 1.250,– 1.750,– 1.000,– 1.500,– 500,– 1.000,–
60 % 2.250,– 2.750,– 2.000,– 2.500,– 1.500,– 2.000,–
80 % 3.250,– 3.750,– 3.000,– 3.500,– 2.500,– 3.000,–
90 % 3.750,– 4.250,– 3.500,– 4.000,– 3.000,– 3.500,–
*OF = odbitna franšiza

Večja občutljivost pridelka
Pri pozni toči na grozdju od fenofaze mehčanje jagod / zorenje dalje, se  
izplačilo odškodnine zaradi povečane občutljivosti pridelka grozdja poviša do 
največ 10 %. 
Pogoj za izplačilo odškodnine je min. 10% izguba količine pridelka.

Zavarovanje gnilobe z Varianto Plus
V kolikor se po toči v vinogradu od fenofaze mehčanja jagod / zorenja dalje pojavi 
gniloba, v primeru dodatnega zavarovanja z Varianto Plus sledi nova cenitev in 
ocena skupne škode na grozdju. Pogoj za izplačilo odškodnine je min. 10% izguba 
količine pridelka.
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Trta in trsnice 
Za riziko toče lahko poleg grozdja s 
produktom Grozdje Bazis  zavarujete 
tudi trto, cepiče, trsnice, podlage in 
cepljenke. 

Zavarovalne vsote na hektar in  
odbitno franšizo za riziko toče se  
izberejo v skladu z vsakokratno veljavno 
Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje primarne  
kmetijske proizvodnje in ribištva. 

Trta in trsnice Protitočna mreža, konstrukcija in trta

Protitočna mreža, konstrukcija in trta 
Če ste svoj vinograd zaščitili s protitočno mrežo, se vaša zavarovalna premija za 
riziko toče zmanjša za vsakoletni veljavni % popusta ne glede na izbran  
zavarovalni produkt. V zavarovalno kritje je vključena škoda po toči in po viharju 
na mreži, konstrukciji in na trti. V kolikor se zaradi viharja podre  
konstrukcija in poškoduje pridelek, je zavarovana tudi škoda na grozdju.

Skupna ZV za protitočno mrežo, konstrukcijo in trse znaša 5.000 EUR/ha.  
Odškodnina za riziko toče in viharja se določa glede na spodnjo tabelo v % od ZV.

Škoda zaradi toče in viharja na protitočni mreži, konstrukciji in trsih

Starost  
v letih
do 6. črna mreža bela/siva mreža konstrukcija trsi

6 80 % 80 % 100 % 100 %
7 80 % 70 % 100 %
8 80 % 60 % 100 %
9 75 % 40 % 100 %

10 70 % 20 % 100 %
11 65 % 0 % 95 %
12 60 % 90 %
13 55 % 85 %
14 50 % 80 %
15 45 % 75 %
16 40 % 70 % 95 %
17 35 % 65 % 90 %
18 30 % 60 % 85 %
19 20 % 55 % 80 %
20  10 % 50 % 75 %
21 0 % 45 % 70 %
22 0 % 40 % 65 %
23 0 % 35 % 60 %
24 0 % 30 % 55 %
25 0 % 25 % 50 %

od 25. 0 % 0 % 20 % 45 %
od 30. 20 %

Mejni prag za povračilo škode
Zavarovanec je upravičen do izplačila odškodnine, če ocenjena škoda na 
protitočni konstrukciji, mreži in trsih znaša nad 750,– EUR/ha. V tem primeru se 
odškodnina izplača brez odbitja odbitne franšize. 
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Sadje

Predmet zavarovanja
•  pečkato sadje
•  koščičasto sadje
•  lupinasto sadje
•  jagodičasto sadje
•  mladi nerodni nasadi jablan, hrušk in 

breskev
•  rodni les
•  drevesnice 

(podlage, okulirane podlage, sadike)

Zavarovani riziki
•  toča
•  pozeba: pri jabolkih, hruškah, jagodah 

in lešnikih (doplačilo)
•  Varianta I. kakovostni razred jabolka 

(doplačilo): pridelek, ki ga je  
poškodovala toča in se pri cenitvi  
razvrsti v II. kakovostni razred se, 
namesto s 50 %, nadomesti z 80 % 
vrednosti.

Odbitna franšiza 
Višina odbitne franšize za riziko toče je 
odvisna od škodnega rezultata za riziko 
toče v zadnjih (skupno največ) desetih 
zaporednih zavarovanih letih in se določi 
glede na spodnjo tabelo:

Skupni dolgoletni škodni rezultat 
za točo 

Odbitna 
franšiza v %

0 % 10
0% < ŠR ≤ 40% 12

40% < ŠR ≤ 60% 12
60% < ŠR ≤ 80% 12

80% < ŠR ≤ 100% 15
100% < ŠR ≤ 120% 15

ŠR > 120% 15
Novi zavarovanci 12

Sadje

Primer obračuna odškodnine za riziko 
toče za zavarovalno vsoto 10.000 EUR/ha

Ocenjena  
škoda 10 % OF* 12 % OF* 15 % OF*

20 % 1.000,– 800,– 500,–
40 % 3.000,– 2.800,– 2.500,–
60 % 5.000,– 4.800,– 4.500,–
80 % 7.000,– 6.800,– 6.500,–
100 % 9.000,– 8.800,– 8.500,–
*OF = odbitna franšiza

Odbitna franšiza za riziko pozebe
V primeru nastale škode po pozebi se za 
izplačilo odškodnine upošteva odbitna 
franšiza v višini 30% od zavarovalne 
vsote. 

Zaščita pred pozebo v sadovnjakih
V kolikor je v sadovnjaku nameščen  
delujoč oroševalni sistem, potem se pri  
zavarovanju površin, zaščitenih s tem 
sistemom, odobri vsakoletni veljavni  
popust na premijo za pozebo. 

Sadje
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Sadje pod mrežo PLUS
Predmet zavarovanja
• pečkato in koščičasto sadje
• protitočna mreža
• protitočna konstrukcija
• sadna drevesa

Zavarovani riziki
•  toča
•  zgodnja škoda na sadju zaradi toče 

pred razprtjem protitočnih mrež  
(do 10. maja)

•  škoda na sadju zaradi toče, ki nastane 
pri spetih protitočnih mrežah (od 25. 
septembra dalje)

•  škoda na protitočni mreži, protitočni 
konstrukciji in sadnih drevesih zaradi 
toče, viharja in teže snega

•  škoda na sadju zaradi podrtja  
protitočne konstrukcije z mrežo kot 
posledica viharja, toče in teže snega

•  pozeba pri jabolkih in hruškah  
(doplačilo)

•  Varianta I. kakovostni razred jabolka 
(doplačilo): pridelek, ki ga je  
poškodovala toča in se pri cenitvi  
razvrsti v II. kakovostni razred se, 
namesto s 50 %, nadomesti z 80 % 
vrednosti.

 
Odbitna franšiza za riziko toče
Odbitna franšiza znaša 15 % od  
zavarovalne vsote (možen odkup OF ob 
doplačilu).

Odbitna franšiza za riziko pozebe
V primeru nastale škode po pozebi se za 
izplačilo odškodnine upošteva odbitna 
franšiza v višini 30% od zavarovalne 
vsote.  

Sadje pod mrežo PLUS

Škoda zaradi toče, viharja in teže snega na protitočni mreži, konstrukciji in 
sadnih drevesih

Odškodnina se določa glede na spodnjo tabelo (v % od ZV).

Starost  
v letih 
do 6. črna mreža bela/siva mreža konstrukcija sadna drevesa

6 80 % 80 % 80 % 80 %
7 80 % 70 % 80 %
8 80 % 60 % 80 %
9 75 % 40 % 75 %

10 70 % 20 % 70 %
11 65 % 0 % 65 %
12 60 % 60 %
13 55 % 55 % 80 %
14 50 % 50 % 70 %
15 45 % 45 % 60 %
16 40 % 40 % 50 %
17 35 % 35 % 40 %
18 30 % 30 % 30 %
19 20 % 25 % 20 %
20 10 % 20 % 20 %

od 20. 0 % 0 % 20 % 20 %

Zavarovalne vsote za ha nasada EUR:
sadje npr. jabolka max. 16.000,–
protitočna  
konstrukcija in mreža

od tega mreža 3.000,– in konstrukcija 12.000,– 15.000,–

sadna drevesa 15.000,–

Mejni prag za povračilo škode
Minimalna škoda oz. ocenjena škoda na protitočni konstrukciji in mreži ali na 
sadnih drevesih mora znašati 750,– EUR na hektar, da je zavarovanec upravičen 
do izplačila odškodnine.

Zaščita pred pozebo v sadovnjakih
V kolikor je v sadovnjaku nameščen delujoč oroševalni sistem, potem se pri  
zavarovanju površin, zaščitenih s tem sistemom, odobri vsakoletni veljavni  
popust na premijo za pozebo. 

Mladi nerodni nasadi
Če so predmet zavarovanja mladi nerodni nasadi sadnih dreves pod protitočno 
mrežo, potem velja kritje za vremenske rizike le za mrežo, konstrukcijo in  
drevesa.

Sadje pod mrežo PLUS
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Hmelj

Predmet zavarovanja
•  hmelj - pridelek, 1. in 2. letni nasadi, 

certifikat
•  konstrukcija

Zavarovani riziki
•  toča
•  vihar (pridelek - doplačilo)
•  vihar (konstrukcija - doplačilo)

Odbitne franšize za riziko toče in  
viharnega vetra
•  15 % odbitna franšiza 

Odbitna franšiza znaša 15% od  
zavarovalne vsote (možen odkup OF 
ob doplačilu).

•  20 % odbitna franšiza  
Odbitna franšiza znaša 20% od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo 
nižja za 5 %.

•  30 % odbitna franšiza  
Odbitna franšiza znaša 30% od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo 
nižja za 10 %.

Hmelj Hmelj

Primer izračuna odškodnine za riziko toče za zavarovalno vsoto 10.000 EUR/ha

Ocenjena 
škoda 15 % OF* 20 % OF* 30 %OF*

20 % 500,– 0,– 0,–
40 % 2.500,– 2.000,– 1.000,–
60 % 4.500,– 4.000,– 3.000,–
80 % 6.500,– 6.000,– 5.000,–
*OF = odbitna franšiza

Vihar
Pridelek: nadomesti se škoda na pridelku pred rizikom viharja glede na datum 
nastanka škode po spodnji tabeli. Velja enaka odbitna franšiza kot za riziko toče.

Datum nastanka škode
Maksimalna odškodnina  

v % od ZV

10.7. - 31.7. 80 %
10.8. - 20.8. 70 %
21.8. - 25.9. 60 %
*ZV = zavarovalna vsota

Konstrukcija: škoda, ki jo povzroči viharni veter na konstrukciji, se nadomesti po 
spodnji tabeli. Odbitna franšiza za konstrukcijo znaša 10 % zavarovalne vsote za 
konstrukcijo na poškodovani površini.

Stanje konstrukcije ob nastanku škode Odškodnina v EUR/ha

Dobro 15.000,–
Kovinski deli zarjaveli, stebri 
oz. opora le z delno nosilnostjo 7.500,–

Padec konstrukcije in škoda na pridelku: škoda, povzročena na pridelku 
hmeljevih storžkov in na konstrukciji hmelja (padec konstrukcije) zaradi 
viharnega vetra, se nadomesti le v primeru, da je bila konstrukcija dodatno 
zavarovana.
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Portal
Za lažjo in učinkovito brezkontaktno  
komunikacijo je tu naš uporabniški 
spletni portal. 

Prednosti uporabe portala: 
•  pregled nad vašimi izbranimi  

zavarovalnimi produkti,
•  takojšen vpogled v zavarovalno  

dokumentacijo (police, škodni  
zapisniki, obračuni odškodnin,  
obvestila zavarovalnice itd.)

•  enostava spletna prijava škode in  
spremljanje statusa prijave,

•  pregled nad vašimi osebnimi podatki,
•  pregled poteka vegetacije in razvoja 

rastlin na vaših poljih s pomočjo  
satelitske storitve AgraSat.

Prijava v portal poteka preko spletne 
strani z vašimi osebnimi prijavnimi 
podatki.

Prijava škode
Škodo nam lahko prijavite hitro,  
enostavno in zanesljivo v naslednjih 
korakih:
1. Pojdite na spletno stran 
    www.agrozavarovalnica.si.
2.  S klikom na ikono „Login“ se prijavite 

v uporabniški portal. Nato izberite 
„Prijava škode“ in izpolnite spletni 
obrazec.

3.  Prijavo škode lahko izpolnite tudi 
preko spletne strani, brez predhodne 
prijave v portal, le z vnosom nosilca  
zavarovanja ter številke zavarovalne 
police. 

Za uspešno prijavljeno škodo prejmete 
potrditveno sporočilo po e-pošti. 

Z učinkovitim in odzivnim škodnim  
servisom zagotavljamo hitro izplačilo  
odškodnine. 



AgraSat
S programom AgraSat lahko ob prijavi 
v portal opazujete razvoj vegetacije na 
vaših poljih kar iz vesolja. Vsakih pet dni 
je narejen nov satelitski posnetek. Na 
voljo so satelitski posnetki zadnjih 12 
mesecev. 

Satelitske slike, med katerimi lahko 
izbirate, posnameta satelita Sentinel 
(ESA) in Landsat (NASA). Prostorska 
ločljivost slik je med 10 in 30 m. 
Vse potrebne atmosferske popravke 
in izračune ustreznih indeksov naredi 
Österreichische Hagelversicherung.

Zakaj opazovanje s sateliti?
•  Razlike v razvoju rastlin pogosto niso 

prepoznavne.
•  Agro-tehnične ukrepe na poljih se 

lahko izvede le omejeno.
•  Optimalen donos ostane neizkoriščen.

Kaj nam prikazuje satelitska slika?
•  Vitalnost in razvoj rastlin;
•  Intenzivnost obarvanja posameznih 

delov površin glede na vegetacijski 
indeks;

•  Več kot je zelene barve na sliki,  
močnejša je rast;

•  Več kot je rjave barve na sliki, šibkejša 
je rast.

Kaj prikazujejo diagrami?
AgraSat omogoča analize poteka rasti 
po posameznih mesecih in primerjavo 
med njimi:
•  za posamezno izbrano površino,
•  za več različnih lokacij naenkrat,
•  za celoten okraj oz. občino.



KJE NAS NAJDETE:

Edvard Mišković
Poslovni sekretar
02/330 55 60
miskovic@agrozavarovalnica.si

Sabina Kotnik Germšek 
Poslovna asistentka
02/330 55 60
kotnikgermsek@agrozavarovalnica.si

Špela Železnikar, MSc 
Koordinacija tujina
+43 664/280 42 97
zeleznikar@hagel.at

mag. Benjamin Schlauer 
Direktor podružnice
041/791 090
schlauer@agrozavarovalnica.si

Pridržujemo si pravico do vsebinskih napak in tiskarskih napak. Veljajo aktualni splošni pogoji zavarovanja,  
vključno z dodatnimi pogoji.

AGRO ZAVAROVALNA AGENCIJA, d.o.o.
Ekskluzivna partnerska agencija 
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Mobitel: 031 393 668 - Jure Tekmec
Pisarna: 041 345 613 - Marša Schlauer
E-pošta: info@aza.si

www.aza.si

AGRO ZAVAROVALNICA 
Podružnica v Sloveniji
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Tel: 02 330 55 60
GSM: 041 791 090 
E-pošta: info@agrozavarovalnica.si

www.agrozavarovalnica.si


