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PG-plo-mraz/18-01-hr 

 

Posebni uvjeti za dodatno osiguranje usjeva i plodova od rizika 

proljetnog mraza 
 

 

Članak 1. - OSIGURANI RIZICI 
 
(1) Osiguranje pokriva štetu na osiguranim usjevima i plodovima, 

ako su uništeni ili oštećeni zbog proljetnog mraza. 

 Pod proljetnim mrazom – smatra se spuštanje temperature ispod 

0°C, koje nastupi u razdoblju od 15. ožujka poslije 24:00 sata do 

30. lipnja tekuće osigurateljne godine. 

(2) TRIGLAV OSIGURANJE d.d. nije dužno nadoknaditi štetu, koju 

prouzroče relativno niske temperature iznad 0°C i nepovoljne 

vremenske prilike u vrijeme cvjetanja (kiša, vjetar, itd.), koje 

utječu na lošu oplodnju ili je u cijelosti sprečavaju. 

(3) Štetu, koja nastane zbog proljetnog mraza, utvrđuje se na osnovi 

meteoroloških instrumenata (termohigrografa) koji su postavljeni 

u nasadima, odnosno službenim podacima s najbliže mjerodavne 

mjerne postaje Državnog hidrometeorološkog zavoda ili na 

osnovi značajnih oštećenja na osiguranim usjevima i plodovima. 

Članak 2. – PREDMET OSIGURANJA 
 
 Predmet osiguranja su usjevi i plodovi, koji se osiguravaju po 

općim uvjetima za osiguranje usjeva i plodova, osim mladih i nerodnih 

voćnjaka i vinograda. 

Članak 3. - UVJETI ZA SKLAPANJE OSIGURANJA 

 
(1) Osiguranje od rizika proljetnog mraza moguće je sklopiti jedino 

ako su usjevi i plodovi osigurani i od rizika tuče, požara ili udara 

groma i ako se osiguravaju svi plodovi jednake vrste, koje uzgaja 

osiguranik. 

(2) Osiguranje trajnih nasada mora biti sklopljeno najkasnije do 5. 

ožujka. Osiguranje ostalih kultura se može sklopiti i tijekom 

trajanja vegetacije. 

 

Članak 4. – POČETAK I KRAJ JAMSTVA 

 

(1) Obveza TRIGLAV OSIGURANJA d.d. za naknadu štete, koju 

prouzroči proljetni mraz na trajnim nasadima, počinje istekom 

trećeg dana od dana kada je izvršena uplata cjelokupne dospjele 

premije odnosno cjelokupnog dospjelog prvog obroka premije 

osiguranja, iako ne prije 15. ožujka od 24:00 sata i ne prije 

dostizanja određene razvojne faze osigurane kulture. 

       Jamstvo nastupa:  

1) kod voćnjaka u trenutku početka cvjetanja voćnjaka, kada je 

otvoreno barem 20% cvjetova po pojedinim sadnim vrstama 

odnosno sortama; 

2) kod vinograda u trenutku početka pupanja vinove loze, što 

znači da mora biti otvoreno 20% pupoljaka te vidljivi zeleni 

listići po pojedinim sortama (fenofaza D). 

(2) Kod svih ostalih kultura jamstvo TRIGLAV OSIGURANJA d.d. za 

naknadu štete, koju prouzroči proljetni mraz, počinje istekom 

desetog dana od dana kada je izvršena uplata cjelokupne 

dospjele premije odnosno cjelokupnog dospjelog prvog obroka 

premije osiguranja, iako za vrtno raslinje i cvijeće ne prije 01. 

svibnja od 00:00 sati, osim na području srednjeg i južnog 

primorja, gdje treba nadoknaditi štetu, koja nastane od 14. travnja 

od 24:00, odnosno 15. travnja od 00:00 sati nadalje. 

(3) TRIGLAV OSIGURANJE d.d. ne treba nadoknaditi štetu koju 

prouzroči mogući mraz poslije 29. lipnja od 24:00, odnosno 30. 

lipnja od 00:00 sati. 

Članak 5. – OBVEZA TRIGLAV OSIGURANJA d.d. (OSIGURNINA) 
 
 Visina osigurnine se određuje od osigurane svote. Ako je prinos 

smanjen kao posljedica neosiguranih rizika, u slučaju štete se zbog 

proljetnog mraza, obračunava osigurnina od smanjenog prinosa po 

ugovorenoj cijeni. 

Članak 6. – VAŽENJE OPĆIH UVJETA ZA OSIGURANJE USJEVA 

I PLODOVA 
 
 Na osiguranja sklopljena po ovim Posebnim uvjetima, primjenjuju 

se i Opći uvjeti za osiguranje usjeva i plodova, ako nisu u suprotnosti 

s ovim uvjetima. 
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