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»VZOREC

PRILOGA 4

Zahtevek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in
ribištva s seznamom upravičencev, za katere se vlaga zahtevek
A) Podatki o vlagatelju:
Ime in naslov vlagatelja zahtevka:
Matična številka: _____________
Podatki osebe za stike:

ime in priimek: __________

e-naslov: ______________

telefon: _______________

B) Znesek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in
ribištva (ustrezno obkrožite eno možnost):
1.
zavarovanje posevkov, nasadov in plodov
2.
zavarovanje materialne škode na sredstvih
3.
zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu
4.
zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih
________________________________________ EUR.

Številka transakcijskega računa: ________________________
Sklic:______________________________________________
Kraj in datum: __________________Podpis vlagatelja zahtevka: ______________________________

Št.
Zaporedna
Zavarovalne
št.
pogodbe

Priimek
oziroma
Ime
ime
podjetja

Upravičenec /
zavarovanec

Ulica

Hišna št.

Št.
pošte
Pošta

Naslov oziroma sedež

C) Seznam upravičencev, za katere se vlaga zahtevek

Davčna
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Št.
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Višina
Višina
sofinanciranega
KMG MID ali obračunane
deleža
Datum
Skupna višina
št.
zavarovalne
zavarovalne
sklenitve sofinanciranja
ribogojnega
premije
premije iz
zavarovanja
(v %)
objekta
(skupaj z
proračuna RS
DPZP) (EUR)
(EUR)
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PRILOGA 5

Podatki o zavarovanju
Zavarovalnica: _____________________________________________
A) Posevki, nasadi in plodovi
Površina
zavarovanih
zemljišč (ha)

Število
zavarovalnih
pogodb

sadje, intenzivni
nasadi

Skupna višina Sofinancirani
Delež
obračunanih del iz proračuna sofinanciranja (%)
RS (EUR)
premij, z
davkom (EUR)

Hmelj
vinogradi
Žita
industrijske rastline
krmne rastline
pridelava semena
poljščin
Vrtnine
druge rastline
SKUPAJ
B) Materialna škoda na sredstvih
Število
Površina zavarovalnih Skupna višina
Sofinancirani del Delež
zavarovanih pogodb
iz proračuna RS sofinanciranja
obračunanih
(%)
zemljišč (ha)
premij, z davkom (EUR)
(EUR)
1190 – rastlinjak
1191 – rastlinjak, kjer
pridelava ni v tleh
1192 – rastlinjak s sadnimi
rastlinami
konstrukcije (žičnice)
hmeljišč
konstrukcije in mreže proti
toči v intenzivnih
sadovnjakih in vinogradih
SKUPAJ
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C) Živali
Število
zavarovanih
živali

Število
zavarovalnih
pogodb

Skupna višina Sofinancirani
obračunanih
del iz
zavarovalnih proračuna RS
premij, z
(EUR)
davkom (EUR)

Delež
sofinanciranja
(%)

govedo
prašiči
kopitarji
drobnica
čebelje družine
druge vrste živali
vodne živali v
ribogojnih objektih
SKUPAJ

/
«.

