
 
 

Ovi uvjeti sa oznakom PG-plo-mn/18-01-hr primjenjuju se od 01. veljače 2018.  

 

                                                                                                                                                                                                                               

Posebni uvjeti za osiguranje mladih nerodnih voćnjaka i vinograda 

 

 

Članak 1. – OSIGURANI RIZICI 

 
           Osiguranje pokriva štetu na osiguranim mladim nasadima i 

vinogradima, ako su oštećeni ili uništeni zbog: tuče, požara, udara 
groma, oluje, snježne lavine te odronjavanja i klizanja tla, pod uvjetom 
da pomicanje ili odron terena u vrijeme sklapanja osiguranja nije već 
počelo. Osiguranje ne pokriva troškove za saniranje terena, koje klizi 
ili se odronjava. 

Članak 2. - PREDMET OSIGURANJA 

 
          Predmet osiguranja su sadnice odnosno stabla mladih i 

nerodnih voćnjaka te trsovi (čokoti) mladih i nerodnih vinograda, od 
sađenja pa do početka plodonošenja. Osiguranje obuhvaća kod 
mladih i nerodnih voćnjaka – sadnice voćne kulture, a kod mladih 
nerodnih vinograda – trs (čokot) vinove loze. Podupirač (betonski ili 
drveni stupovi, žica i dr.) nije predmet osiguranja po ovim uvjetima. 

Članak 3. -  OSIGURANA SVOTA 

 
(1) Mladi nerodni voćnjaci i vinogradi se osiguravaju do visine 

troškova potrebnih za njihovu pripremu (trošak sadnica i trošak 
sadnje) te trošak njege nasada. Vrijednost osiguranih nasada – 
osigurana svota – utvrđuje se svake godine posebno na osnovu 
ukupno nastalih troškova, tako da se troškovi iz prijašnjih godina 
pribrajaju, računajući od godine sadnje nasada pa dok nisu 
proknjiženi među osnovna sredstva. 

(2) Troškovi za uređenje zemljišta odnosno osposobljenost za 
sadnju (melioracije, spriječavanje erozije i dr.) te troškovi za 
podupirače odnosno armaturu nisu dio osigurane svote. 

Članak 4. -  POČETAK I KRAJ JAMSTVA OSIGURAVATELJA 

 
(1) Za vrijeme trajanja osiguranja, osigurateljno pokriće, odnosno 

obveza osiguratelja počinje istekom dvadesetičetvrtog sata 
trećeg dana od dana kada je izvršena uplata cjelokupne dospjele 
premije odnosno cjelokupnog dospjelog prvog obroka premije 
osiguranja, uz uvjet dostizanja određene razvojne faze osigurane 
kulture na način definiran ugovorenim općim i posebnim uvjetima 
osiguranja. 

(2) Jamstvo osiguravatelja za naknadu štete prestaje s istekom 
trajanja osiguranja po prijašnjem stavku ovoga članka odnosno 
kada su mladi nasadi proknjiženi među osnovna sredstva. 

Članak 5. -  OBVEZE OSIGURAVATELJA (OSIGURNINA) 

 
(1) Osigurnina se obračunava prema sljedećem principu. 

1) Ako je nasad djelomično oštećen (djelomična šteta) - u visini 
izvanrednih troškova, koji su potrebni za spašavanje 
oštećenog nasada (npr. dodatno prskanje, dodatno gnojenje, 
orezivanje itd.), za koje se ugovaratelj osiguranja i 
osiguravatelj dogovore - i da se stvarno koriste od nastanka 
osiguranog slučaja do početka vegetacije u budućoj godini. 

 Osiguravatelj je dužan nadoknaditi troškove spašavanja po 
prijašnjoj alineji i u slučaju, ako ugovorene mjere nisu bile 
uspješne, odnosno ako je unatoč toj mjeri oštećeni nasad 
propao te su troškovi spašavanja zajedno s osigurninom veći 
nego što iznosi osigurana svota. 

  
 

 
 
 

 
Kod djelomičnih šteta nadoknađuju se troškovi spašavanja, 

najviše do 25% od osigurane svote. Šteta vrijedi za 
djelomičnu (djelomična šteta), ako su sadnice po nastanku 
osiguranog slučaja još sposobne za regeneraciju i buduću 
proizvodnju. Šteta vrijedi za djelomičnu i ako su u nasadima 
samo pojedine sadnice uništene, a druge su djelomično 
oštećene ili neoštećene. 

2) Ako je nasad posve uništen (potpuna šteta) - u visini troškova 
za pripremu i brigu o nasadu, nastalih do nastanka štete, ali 
najviše do osigurane svote. Šteta vrijedi za potpunu, ako su 
sadnice na osiguranoj parceli oštećene u takvoj mjeri, da ih 
treba iskopati i zamijeniti novim sadnim materijalom. 

(2) Ako su u nasadu pored oštećenih, također i uništene sadnice, 
šteta se na oštećenim sadnicama obračunava po odredbama iz 
točke 1) stavka (1) ovog članka, a šteta na uništenim sadnicama 
po odredbama iz točke 2) stavka (1) ovog članka, pri čemu se 
šteta obračunava za pojedinu sadnicu. Za uništene se smatraju 
sadnice (stabla), odnosno trsovi, koji su se posušili ili su postali 
nesposobni za daljnju vegetaciju i proizvodnju.  

 Ako je od cjelokupnog broja stabala ili trsova potpuno uništenih: 
 u prvoj godini vegetacije 85%, 
 u drugoj godini vegetacije 80%, 
 u kasnijim godinama vegetacije 75% stabala ili trsova,  

 smatra se da je došlo do potpune (totalne) štete na cijelom 
nasadu odnosno parceli. 

Članak 6. -  VAŽENJE OPĆIH UVJETA ZA OSIGURANJE USJEVA 
I PLODOVA 

 
          Za osiguranja, sklopljena po ovim posebnim uvjetima za 

osiguranje mladih nerodnih voćnjaka i vinograda, primjenjuju se i Opći 
uvjeti za osiguranje usjeva i plodova, ako nisu s posebnim uvjetima u 
suprotnosti. 
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