
 

 
Ovi Posebni uvjeti s oznakom PG-plo-oluja/18-01-hr primjenjuju se od 01. veljače 2018. 

PG-plo-oluja/18-01-hr 

 

Posebni uvjeti za dodatno osiguranje usjeva i plodova od oluje
 
 
 

Članak 1. – OSIGURANI RIZICI 

 
Osiguranje pokriva štetu na osiguranim usjevima i plodovima, 

ako ih ošteti ili uništi oluja. Olujom se smatra vjetar brzine najmanje 

17,2 m/s ili 62 km/h (8. stupnjeva po Beaufortovoj ljestvici). 

Osiguranik mora nastalu štetu zbog oluje dokazati podacima 

Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ako hidrometeorološka služba 

nema podatak o jačini vjetra za područje gdje je šteta prijavljena, 

šteta, nastala zbog oluje, određuje se po Beaufortovoj ljestvici 

(lomljenje grana), a na usjevima i plodovima po neposrednim 

mehaničkim oštećenjima, kao što su: prijelomi, lomovi, otkinuća, 

čupanja i sl. 

Osiguranje od rizika oluje ne pokriva štete koje nastanu zbog 

vjetra manje jakosti ili drugih razloga kao što su npr. poremećaj u 

cvjetanju i oplođivanju, trešnja zrna zbog prezrelosti, vruće zračne 

struje, polijeganje zbog bujnosti usjeva, prekomjerna vlaga, gljivične 

bolesti itd. 

Članak 2. – PREDMET OSIGURANJA 

 
  Predmet osiguranja su usjevi i plodovi, koji se osiguravaju po 

Općim uvjetima za osiguranje usjeva i plodova. 

 

 

Članak 3. – UVJETI ZA SKLAPANJE OSIGURANJA 

 
Osiguranje usjeva i plodova od rizika oluje, moguće je sklopiti 

samo pod uvjetom, ako su osigurani osnovni rizici po Općim uvjetima 

za osiguranje usjeva i plodova. 

Osiguranje od rizika oluje moguće je sklopiti najkasnije do 15. 

svibnja tekuće godine, i to jedino: 

 ako su osiguranjem obuhvaćene sve površine iste kulture, 

osigurane ujedno i od rizika tuče, požara i udara groma. 

Osiguravatelj može prije sklapanja dodatnog osiguranja postaviti 

uvjet, da se prije prihvata u osiguranje obavi pregled osiguranih 

usjeva i plodova, koje namjerava dodatno osigurati od rizika oluje. 

Članak 4. – VAŽENJE OPĆIH UVJETA ZAOSIGURANJE 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. 
 
OZNAKA: PG-plo-oluja/18-01-hr 

 


