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PG-plo-pop/18-01-hr 

 

Posebni uvjeti za dodatno osiguranje usjeva i plodova od poplave

 

Članak 1. - OSIGURANI RIZICI 

 
(1) Osiguranje pokriva štetu na osiguranim usjevima i plodovima, ako 

ih ošteti ili uništi poplava. O poplavi se radi, ako bujice i rijeke 
poplave zemljišta, tako što pređu obale riječnih korita i/ili kanala ili 
ako popuste nasipi ili brane. 

(2) TRIGLAV OSIGURANJE d.d. nije dužno nadoknaditi štetu, koja 
nastane: 

 zbog naraslih voda iz drugih uzroka (podzemna voda, 
dugotrajna kiša, propuštanje nasipa itd.); 

 zbog nedjelovanja odvodnih kanala;  
 zbog rušenja kanala i nasipa; 
 zbog ispunjavanja naredbe, koju izda nadređeni organ 

kod pojedinih situacija u svezi sa stanjem vode, osim 
ako je naredba izdana uz suglasnost TRIGLAV 
OSIGURANJA d.d. i s namjerom, da se spriječi daljnja 
poplava i povećanje štete na osiguranim stvarima. 

(3) Usjevi i plodovi na močvarnim zemljištima, među rijekama i 
nasipima te na zemljištima koja nisu osigurana s obrambenim 
nasipima, a redovito su poplavljena, nisu predmet osiguranja od  
poplave. 

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 

 
(1) Osiguranje od poplave moguće je sklopiti najkasnije do početka 

sjetve ili sadnje, a za višegodišnje nasade i kulture do 01. ožujka 
svake godine, ako u vrijeme ponude osiguranja nema više 
neposrednog rizika od poplave.  

(2) Osiguranje od poplave moguće je sklopiti samo u svezi sa 
osiguranjem od rizika iz stavka (1) članka 1. općih uvjeta za 
osiguranje usjeva i plodova te pod sljedećim uvjetima. 
1) U slučaju zadružnih organizacija i većih imanja – ako su 

osiguranjem obuhvaćene sve jesenske ili sve proljetne kulture, 
obzirom na to, osigurava li se jesenska ili proljetna sjetva, i to 
na svim proizvodnim površinama.  

 Voćnjake, vinograde nije potrebno obavezno – po prijašnjoj 
alineji - uključiti u osiguranje. Ako se osiguravaju i oni, 
ugovaratelj je dužan osigurati sve površine voćnjaka i 
vinograda. 

 Dužnost osiguranja svih površina, odnosno kultura, jesenske ili 
proljetne sjetve, to jest svih površina voćnjaka i vinograda koje 
se obrađuju, uzimajući u obzir svaku ekonomsku jedinicu 
osiguranika posebno.  

(3) Ako ugovaratelj ne osigurava sve usjeve jesenske ili proljetne 
sjetve odnosno sve površine voćnjaka ili vinograda, odšteta se 
obračunava u srazmjeru između ukupno zasijane (zasađene) te 
osigurane površine jesenskih ili proljetnih usjeva odnosno 
voćnjaka ili vinograda. 

 
 
 
 
 

 

Članak 4. - SMANJENJE I POVEĆANJE OSIGURANE SVOTE  

 
(1) Smanjenje ili povećanje osigurane svote, osiguranik može 

zahtijevati, dok još nije nastupio osigurani slučaj te još nema 
neposrednog rizika poplave, i to: 
1) smanjenje osigurane svote za jesensku sjetvu najkasnije do 

01. ožujka, a za proljetnu sjetvu do 01. svibnja svake godine; 
2) povećanje osigurane svote, ako se tijekom trajanja osiguranja 

poveća stvarna vrijednost prinosa osiguranih kultura najmanje 
za 20%. 

(2) TRIGLAV OSIGURANJE d.d. može za povećanje osigurane svote 
postaviti uvjet, da se prije obavi pregled osiguranih kultura. 
Jamstvo TRIGLAV OSIGURANJA d.d. po uvećanoj osiguranoj 
svoti u tom slučaju počinje od 24. sata onog dana, kad je bio 
sklopljen pisani sporazum o povećanju osigurane svote. 

Članak 5. - POČETAK I KRAJ JAMSTVA  

 
(1) Jamstvo TRIGLAV OSIGURANJA d.d. za naknadu štete zbog 

poplave nastupa: 
1) kod kultura koje se siju - kada je sjetva obavljena, 
      kod kultura koje se sade - od sadnje ili rasađenja; 
2) kod drugih kultura po odredbama iz članka 5. općih uvjeta za 

osiguranje usjeva i plodova. 
(2) Jamstvo TRIGLAV OSIGURANJA d.d. za naknadu štete prestaje 

po odredbama iz stavka (3) i (4) članka 5. općih uvjeta za 
osiguranje usjeva i plodova. 

Članak 6. - DUŽNOSTI PO OSIGURANOM SLUČAJU  

 
(1) Osiguranik je dužan, da tijekom trajanja osiguranja, a posebno u 

slučaju neposrednog rizika poplave, poduzme sve potrebne radnje 
i aktivnosti, da se spriječi nastanak štete (dizanje i utvrđivanje 
nasipa, održavanje djelovanja odvodnog sustava, pumpnih 
stanica i dr.). 

(2) Ako nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan poduzeti sve što 
treba, da se šteta ne poveća (okopavanje, drobljenje kore, 
odvođenje zaostale vode i dr.).  

 Ako osiguranik tako ne postupa, ne naknađuje mu se onaj dio 
štete, koji je zbog toga nastao. 

Članak 7. - VAŽENJE OPĆIH UVJETA ZA OSIGURANJE USJEVA I 
PLODOVA 

 
        Za osiguranja, koja su sklopljena po ovim posebnim Uvjetima, 

vrijede također odredbe općih uvjeta za osiguranje usjeva i plodova, 
ako nisu s ovim posebnim uvjetima u suprotnosti. 
 
OZNAKA: PG-plo-pop/18-01-hr 
 
 


