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Szántóföldi növénytermesztés
A kiszámíthatatlan időjárási jelenségek egyetlen nap alatt tudnak jelentős vesz-
teséget okozni a mezőgazdasági termelésben. A hagyományos szántóföldi gaz-
dálkodáshoz és a szántóföldi zöldségtermesztéshez kínálunk átfogó biztosítási 
fedezetet, illetve bizonyos kultúrák esetén speciális biztosítási megoldást.

•  Szántóföldi növénykultúrákra nyújt jégeső és tűz 
kockázatokra fedezetet.

•  Kiegészítő biztosítás vihar és újratelepítés 
kockázatok ra bizonyos növénykultúrák vonatko-
zásában.

•  Jogszabályban meghatározott növénykultúrákra és 
kockázatokra köthető biztosítás.

•  Jégeső okozta és újratelepítést szükségessé tevő 
károk, valamint az újratelepítéssel összefüggés-
ben fellépő cukorhozam-veszteség kompenzálása 
cukorrépa kultúrában.

Agrár Bázis

Agrár Speciál

Növénybiztosítások 
díjtámogatással

Cukorrépa Univerzál
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Az Agrár Bázis biztosítás szántóföldi 
növényfajtákra köthető.

Biztosítható kockázatok
•  jégeső (korai jégkár miatti újra-

telepítés)
•  tűz

Az Agrár Speciál az Agrár Bázis kiegé- 
szítéseként nyújt fedezetet
•  vihar
•  újratelepítés
kockázatok ellen együttesen, vagy 
külön-külön is, az alábbi kultúrákra

Gabonafélék
búza, kétszeres gabona, zab, 
tönkölybúza, árpa, rozs, tritiklé, 
tönke búza

Kukorica
Olajos növények napraforgó, olajlen, mák, repce, 

tarlórépa, mustár

Fehérjenövények borsó, bab, lednek, csillagfürt, 
szójabab, bükköny

Alternatív 
növények

szemes cirok, hajdina, köles, 
disznóparéj, sáfrányos szeklice

Kapásnövények takarmányrépa, cukorrépa, 
torma, olajtök, burgonya

Egy gazdaság ugyanazon kultúrájának 
teljes területét biztosítani kell.

Biztosítási díj
A biztosítási díj mértékét a biztosított 
növénykultúra, a választott önrészválto-
zat és a kockázatok határozzák meg. 

Az éves díj legfeljebb 30%-ának erejéig 
hosszútávú kárhányadtól függő kár-
mentességi engedmény érhető el. Az 
engedmény az első káros évben nem 
kerül visszavonásra.

Kártérítés

Jég, tűz vagy vihar okozta terméskiesés
A kártérítés alapja a biztosítási összeg
és a kárszemlén megállapított kár-
százalék.

Újratelepítés 
A május 15-ig bekövetkező fagy, áradás 
vagy viharkárok esetén a legkésőbb 
május 31-ig megtörtént újratelepítés 
után a károsodott terület biztosítási 
összegének 20%-áig, de hektáronként 
maximum 120.000 Ft értékben kerülnek 
térítésre az újratelepítés költségei.

Fennmaradó fedezet 
A korai jégkár miatti újratelepítés után 
azonos növényi kultúrára nyújtott díj-
mentes fedezet.

Önrész
Jégeső, tűz és vihar kockázatok 
vonatkozásában két önrészváltozat 
közül lehet választani.

I. változat - 5%
Az önrész mértéke a károsodott terület 
biztosítási összegének 5%-a.

II. változat - 0%
A szántóföldi kultúrákat ért, a káro-
sodott terület biztosítási összegének 
5%-át meghaladó mértékű károk önrész 
levonása nélkül kerülnek megtérítésre.

Az adatközlés 
határideje  
május 15.!

Agrár Bázis / Speciál
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Növénybiztosítások díjtámogatással

Növénybiztosítások díjtámogatással

A díjtámogatásban részesíthető növénybiztosítások az üzemi szinten a nö-
vénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező 
biztosítási eseményekre nyújtanak fedezetet.

A biztosításba vonható növénykultúrák és kockázatok biztosítási típusonként a 
jogszabályokban aktuálisan meghatározottak:

„A” típusú csomag biztosítás
Biztosíthatók a leggyakoribb szántóföldi- és gyümölcskultúrák az alábbi biz-
tosítási események mindegyikére együttesen:
• jégeső
• vihar
• aszály
• felhőszakadás
• mezőgazdasági árvíz
• téli fagy
• tavaszi fagy
• őszi fagy

„B” típusú biztosítás
Biztosíthatók a szántóföldi zöldség- és gyümölcskultúrák

„C” típusú biztosítás
Biztosíthatók az egyéb szántóföldi növénykultúrák

A „B“ és „C“ típusú biztosítás keretében az alábbi biztosítási eseményekre 
köthető szerződés:
• jégeső
• vihar
• aszály
• felhőszakadás
• mezőgazdasági árvíz
• téli fagy
• tavaszi fagy
• őszi fagy

 
Biztosítás terjedelme
A díjtámogatásban részesíthető növénybiztosítások üzemi szinten a növény-
kultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező biz-
tosítási eseményekre nyújtanak fedezetet. 

Kárküszöb
Az egyes kockázatokkal összefüggésben a Biztosító eltérő kárküszöböket alkalmaz.
Jégeső és vihar kockázatoknál – ahol a küszöbérték 20% – szántóföldi kultúrák 
esetén 0%-os vagy 5%-os önrészváltozat választható.
A további kockázatokkal összefüggésben alkalmazott küszöbértékek és önrészek 
mértéke az adott kockázat típusától függ.

Kiegészítő biztosítás

A „D“ típusú biztosítás a díjtámogatott 
növénybiztosítások kiegészítéseként 
köthető, díjtámogatásra nem jogosító 
biztosítás.

Biztosítható kockázatok
•  jégeső együttesen tűz kockázattal 

(korai jégkár miatti újratelepítés)
•   vihar

Biztosítás terjedelme
A károsodott terület biztosítási összegé-
nek 20%-os kárküszöbéig terjedő kárai 
állnak fedezetben.

Önrész
Jégeső, tűz és vihar kockázatok 
vonatkozásában két önrészváltozat 
közül lehet választani.

I. változat - 5%
•  Az önrész mértéke a károsodott terü-

let biztosítási összegének 5%-a.
•  Almatermésű, héjas és csonthéjas 

gyümölcsö jégeső és tűz kocká- 
zatainak önrésze a károsodott terület 
biztosítási összegének 20%-a. 

•  Bogyós gyümölcsűek és szőlőkultúrák 
jégeső és tűz kockázatainak önrésze a 
károsodott terület biztosítási összegé-
nek 10%-a.

II. változat - 0%
•  A szántóföldi kultúrákat ért, a káro-

sodott terület biztosítási összegének 
5%-át meghaladó mértékű károk 
önrész levonása nélkül kerülnek 
megtérítésre. 

•  Gyümölcs- és szőlőkultúrák, 
szántóföldi zöldségkultúrák és 
aromás-, gyógy- és fűszernövények 
esetén ez az önrészváltozat nem 
választható.

Díjtámogatás 
legfeljebb a 
biztosított 
terület egysé-
ges kérelemben 
bejelentett 
terület mérete 
alapján igényel-
hető.

Kiegészítő biztosítás
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Cukorrépa Univerzál
Ezzel a speciális termékkel átfogó lefedettséget kínálunk a cukorrépa-
termesztők számára.

Jég
Megtérítésre kerülnek a jégeső és tűz kockázatok által okozott hozamvesztesé-
gek. A Szerződő a biztosítási ajánlat megtétele, illetve az éves adatközlés során 
különböző hektárérték-változatok közül választhat:

Változat Jégverés biztosítási összege

1. 500.000 Ft/ha
2. 600.000 Ft/ha
3. 700.000 Ft/ha 
4. 800.000 Ft/ha
5. 900.000 Ft/ha

Önrész: a károsodott terület biztosítási összegének 5%-a.

Újratelepítés
Az újratelepítést szükségessé tevő, jég által okozott korai károk, fagy-, eliszapos-
odás- és szélviharkárok, valamint állati kártevők által okozott rágáskárok – kivé-
tel vadkárok – után legkésőbb május 31-éig szakszerűen elvégzett újratelepítést 
követően hektáronként 50.000 Ft költségtérítés fizetésére kerül sor.

Ezenkívül az hektáronként cukorhozam-veszteség is megtérítésre kerül az 
újratelepítés időpontjától függően, egy alkalommal:

Újratelepítés 
időpontja Ft/ha Újratelepítés 

időpontja Ft/ha

04.15. 11.900 05.01. 42.000
04.16. 14.000 05.02. 43.400
04.17. 15.400 05.03. 45.500
04.18. 17.500 05.04. 47.600
04.19. 19.600 05.05. 49.000
04.20. 21.000 05.06. 51.100
04.21. 23.100 05.07. 53.200
04.22. 25.200 05.08. 55.300
04.23. 26.600 05.09. 56.700
04.24. 28.700 05.10. 58.800
04.25. 30.800 05.11. 60.900
04.26. 32.200 05.12. 62.300
04.27. 34.300 05.13. 64.400
04.28. 36.400 05.14. 66.500
04.29. 37.800 05.15. 67.900
04.30. 39.900 05.16-31. 70.000

Az újratelepítési költségek, valamint a cukorhozam-veszteségek megtérítése 
esetén önrész nem kerül felszámításra.

Cukorrépa Univerzál

  

Cukorrépa 
Univerzál 
biztosítási 
ajánlat befoga-
dási határideje 
május 15.!
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Ügyfélportál
Regisztráljon és használja a portál 
kínálta előnyöket!

A portálra a  www.agrarbiztosito.hu
weboldalon minden ügyfelünk 
kényelmesen tud bejelentkezni a
ikonra kattintva.

A portál szolgáltatásai:
•  a biztosítási szerződéssel kapcsola-

tos összes dokumentum folyamatos 
elérhetősége

•  károk gyors, online bejelentése a 
kárstátusz nyomon követésével

•   AgraSat - innovatív műholdas szolgál-
tatás

AgraSat - műholdas 
szolgáltatás
Madártávlatból szemlélhetők a föld- 
területek. Felvételek ötnaponta készül-
nek és állnak visszamenőleg is rendel-
kezésre.

Mit mutat a műholdkép? 
A földterület növényzetének életképes-
ségét és növekedési erélyét színárnyala-
tok segítségével. A megjelenítés alapja 
a műholdadatokból kiszámított vegetá-
ciós index (NDVI). 

Mit mutat a diagram?
A térképre kattintva egy jelzés és egy 
diagram jelenik meg. A vonalak az adott 
területen található növény növekedésé-
nek időbeli alakulását szemléltetik. 
E funkció lehetővé teszi a különböző 
helyek, így különböző táblák, vagy akár 
egy tábla egyes részein a vegetáció fej- 
lődésének összehasonlítását.

Ügyfélportál és AgraSat

Kárbejelentéstől a  
kárelszámolásig
1. Káresemény bejelentése
A kárt annak bekövetkeztét követő 4 napon 
belül, betakarítás előtt azonnal szükséges 
bejelenteni a www.agrarbiztosito.hu 
weboldalon keresztül a káresemény 
okának, a káradatoknak és az elérhetőségi 
adatoknak megadásával.

2. Kárszemle megszervezése
A kárbejelentés utáni egy-két napon belül 
kapcsolatba lépünk Önnel. A szemle a 
károsodott növény fenológiai állapotát 
figyelembe véve kerül beütemezésre. A 
betakarítás előtt álló kultúrák elsőbbsé-
get élveznek. Azon növények szemléjére, 
melyeken a károsodás teljes mértéke a 
növényrészek elhalása, megtörése folytán 
csak bizonyos idő után mutatkozik meg, 
néhány héttel a kár bekövetkezte után 
kerül sor. A kárbejelentés egy elektronikus 
beosztástervezési rendszerbe kerül, majd 
az illetékes régióvezető kárszakértőkhöz 
rendeli azt. 

3. Kárszemle
Egyeztetett időpontban Ön vagy megbízott-
ja jelenlétében történik. A kárszakértő  
jegyzőkönyvet készít, mely a szemlét 
követő rövid időn belül a portálon látható. 
Jellemző az egyszemlés kárrendezés, 
kárszakmai szempontok azonban ese-
tenként előzetes és utószemlét indokolttá 
tehetnek.

4. Kárlezárás
A felek által aláírt és beküldött jegyző-
könyv tartalma alapján és a szükséges  
adatok (bankszámlaszám, egységes 
kérelem releváns adatai) rendelkezésre 
állásakor számoljuk el a kárt. A kár-
dokumentumokat a portálon elérhetővé 
tesszük. Térítésköteles kár esetén a kárki-
fizetést a munkafolyamat befejezése után a  
megadott bankszámlaszámra teljesítjük.  



ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSI-
CHERUNG VVAG MAGYARORSZÁGI 
FIÓKTELEPE
1027 Budapest
Bem rakpart 38-39. IV.em. 5.
Tel: +36 1 266 5119

Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. Minden 
esetben a mindenkor hatályos, a jégkárbiztosítás ált-
alános és kiegészítő biztosítási feltételei érvényesek.

https://www.agrarbiztosito.hu

Igazgató Kettinger Anita +36   1 266 5119 kettinger@hagel.at

Igazgatóhelyettes Székely László +36 70 605 0939 laszlo.szekely@agrarbiztosito.hu

Az Agrár Biztosító áll rendelkezésére

Tóth Attila
+36 70 316 6128
attila.toth@agrarbiztosito.hu

Szél János
+36 70 314 8126
janos.szel@agrarbiztosito.hu

Gundy Miklós
+36 70 605 0938
miklos.gundy@agrarbiztosito.hu

Gecseg József
+36 70 605 0937
jozsef.gecseg@agrarbiztosito.hu


