
 
 

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

 

 
Posebni uvjeti za indeksno osiguranje usjeva od rizika pomanjkanja oborina 

(meteorološke suše) 
 
 
 
 
Izrazi u ovim Posebnim uvjetima imaju sljedeće značenje: 

 Indeksno osiguranje: osiguranje čija naknada štete 
ugovorena po ovim uvjetima ovisi o vremenskim 
parametrima; 

 Meteorološka suša: odstupanje (pomanjkanje) količine 
oborina u određenom vremenskom razdoblju od 
dugogodišnjega prosjeka; 

 KO: katastarska općina; 
 SPI (standardizirani oborinski indeks): indeks koji 

iskazuje za koliko oborine u odabranome razdoblju 
odstupaju od normalnih (očekivanih); 

 Mjerodavna mjerna postaja DHMZ-a: najbliža 
(području osiguranja) mjerna postaja DHMZ-a s koje je 
moguće dobiti releventan podatak za traženi SPI; 

 SPI2: odabrano razdoblje indeksa je 2 mjeseca 
odnosno 61 dan; 

 SPI3: odabrano razdoblje indeksa je 3 mjeseca 
odnosno 92 dana. 

 
1. članak – OSIGURANE OPASNOSTI 

 

Osiguranje po ovim uvjetima pokriva ugovoreni dio 
štete koja nastane zbog meteorološke suše i to kada je 
SPI s mjerodavne mjerne postaje DHMZ-a jednak ili niži 
od vrijednosti normalnih (očekivanih) oborina u 
razdoblju jamstva za područje osiguranja odnosno KO. 

 
2. članak – PREDMET OSIGURANJA 

 

(1) Po ovim uvjetima osiguravaju se usjevi (poljoprivredni 
proizvodi). 

(2) Indeksom SPI2 osiguravaju se kulture (žitarice, 
industrijsko bilje, krmne kulture i sjemenska 
proizvodnja) s vremenom žetve u proljetnim mjesecima 
kao što su primjerice pšenica, ječam, zob, raž, tritikal, 
proso, uljana repica, itd. 

(3) Indeksom SPI3 osiguravaju se kulture (žitarice, 
industrijsko bilje, krmne kulture i sjemenska 
proizvodnja) s vremenom žetve u jesenskim mjesecima 
kao što su kukuruz, heljda, soja, buča, uljna tikva, 
suncokret, šećerna repa, industrijska konoplja, itd. 

 
3. članak – UVJETI ZA SKLAPANJE OSIGURANJA 

 

(1) Osiguranik je dužan osigurati sve usjeve 
(poljoprivredne proizvode) iste vrste. 

(2) Osiguranje usjeva (poljoprivrednih proizvoda po 
indeksu za 2 mjesečno radoblje (SPI2) mora biti 
sklopljeno najkasnije do 30. ožujka. 

(3) Osiguranje usjeva (poljoprivrednih proizvoda) po 
indeksu za 3 mjesečno razdoblje (SPI3) mora biti 
sklopljeno najkasnije do 31. svibnja. 

(4) Osiguranje usjeva (poljoprivrednih proizvoda) može se 
sklopiti samo za površine koje su osigurane od 
opasnosti tuče, požara i udara groma. 

 
4. članak – IZNOS OSIGURANJA 

 

Iznos osiguranja po ovim uvjetima je vrijednost 
ugovorena policom osiguranja. 

 
5. članak – RAZDOBLJE JAMSTVA 

 

Razdobljem jamstva po ovim uvjetima smatra se 
promatrano razdoblje koje je određeno za: 
 SPI2 od 1. travnja do uključivo 31. svibnja, 
 SPI3 od 1. lipnja do uključivo 31. kolovoza. 

 
6. članak – OSIGURANI SLUČAJ 

 

Osigurani slučaj nastupa kada je SPI za promatrano 
razdoblje izračunat od Državnog hidrometeorološkog 
zavoda (DHMZ) i njegova je vrijednost jednaka ili manja 
od vrijednosti ugovorenih policom osiguranja prema 
ovim Posebnim uvjetima. 

 
 
 

 
 
 
 
7. članak – DUŽNOSTI NAKON OSIGURANOG SLUČAJA 

 

Po dobivanju SPI vrijednosti od DHMZ-a, osiguratelj 
šalje obavijest osiguranicima o visini utvrđenog SPI-a. 

 
8. članak – UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ŠTETE 

 

(1) Šteta se utvrđuje na temelju vrijednosti SPI-a 
izračunatog od strane DHMZ-a po pojedinačnoj 
katastarskoj općini (KO) odnosno mjerodavnoj mjernoj 
postaji DHMZ-a najbližoj području osiguranja (KO). 

(2) Osiguratelj obračunava štetu za one osigurane 
površine po pojedinačnim KO u kojima je nastao 
osigurani slučaj. 

(3) Za osigurane površine koje se nalaze na području većih 
KO, šteta se obračunava po vrijednosti SPI-a one 
mjerodavne mjerne postaje DHMZ-a koja je navedena 
u ugovoru o osiguranju. 

 
9. članak – NAKNADA OSIGURATELJA 

 

(1) Ugovoreni iznos osiguranja predstavlja najveću 
moguću obvezu osiguratelja. 

(2) Visina naknade ovisna je od visine utvrđene i od visine 
dogovorene vrijednosti SPI indeksa u polici osiguranja. 

(3) Naknada osiguratelja po pojedinačnoj kulturi iznosi u 
slučaju: 

 dostignutoga odnosno prekoračenoga 1. 
srednjaka (-1,5) – 30% ugovorenog iznosa 
osiguranja, 

 dostignutoga odnosno prekoračenoga 2. 
srednjaka (-2,0) – 50% ugovorenog iznosa 
osiguranja. 

(4) Vrijednost 1. i 2. srednjaka navodi se u polici 
osiguranja, a određuje ga osiguratelj. 

(5) Ukoliko je predmet osiguranja stradao od druge 
osigurane opasnosti, u slučaju ostvarenja osiguranog 
slučaja prema ovim Posebnim uvjetima, naknada iz 
osiguranja po tom drugom osiguranom riziku, 
obračunava se na preostali dio iznosa osiguranja – 
nakon umanjenja za obračunatu naknadu po 
osiguranom riziku pomanjkanja oborina (meteorološke 
suše) – sukladno ovim Posebnim uvjetima. 

 
10. članak – PRIMJENA OPĆIH UVJETA 
 

Na osiguranja sklopljena po ovim uvjetima primjenjuju 
se i Opći uvjeti za osiguranje usjeva i plodova s 
oznakom PG-plo ako nisu u suprotnosti s ovim 
uvjetima. 

 
OZNAKA: PG-plo-ipp/18-01-hr 


