INFORMÁCIÓK
Ajánlatkéréshez szükséges minimális adatok:
• ügyfél azonosító adatai
• ügyfél irányítószáma
• biztosítani kívánt növények neve, területe, hozama,
egységára
• biztosítani kívánt kockázatok
• kapcsolattartási adatok

AGRÁR

ELÉRHETŐSÉGEINK

BÁZIS/SPECIÁL

Értékesítési vezető:
Székely László
tel.: +36 70 605 0939
e-mail: laszlo.szekely@agrarbiztosito.hu
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Káresemény bejelentése
A kárt 4 napon belül, betakarítás előtt pedig azonnal be
kell jelenteni a Biztosítónak, amit megtehet:
• az üzletkötőjén, illetve
• közvetlenül az info@agrarbiztosito.hu email címen,
vagy a www.agrarbiztosito.hu oldalon keresztül.
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Régió vezetők:
Tóth Attila
tel.: +36 70 316 6128
e-mail: attila.toth@agrarbiztosito.hu
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Gecseg József
tel.: +36 70 605 0937
e-mail: jozsef.gecseg@agrarbiztosito.hu
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Gundy Miklós
tel.: +36 70 605 0938
e-mail: miklos.gundy@agrarbiztosito.hu
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Szél János
tel.: +36 70 314 8126
e-mail: janos.szel@agrarbiztosito.hu

Agrár Biztosító Österreichische Hagelversicherung VVaG
Magyarországi Fióktelepe
1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. IV.em. 5.
tel: +36 1 266 5119
e-mail: info@agrarbiztosito.hu
www.agrarbiztosito.hu
Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. Minden esetben a mindenkor hatályos, a
jégkárbiztosítás általános és kiegészítő biztosítási feltételei érvényesek.

Agrár Biztosító
Österreichische Hagelversicherung

BIZTOSÍTHATÓ KOCKÁZATOK
AGRÁR Bázis
• jégverés (korai jégkár miatti újratelepítés)
• tűz
AGRÁR Speciál
Az AGRÁR Bázis kiegészítőjeként vihar és újratelepítés
kockázatok együttesen vagy külön-külön is biztosíthatók.
• újratelepítés: a május 15-ig bekövetkező fagy,
áradás, vihar által okozott, újratelepítést igénylő
károk téríthetők
• vihar: a május 16-tól vihar által okozott károk
téríthetők
Biztosítási díj
A biztosítási díj mértékét a biztosított növénykultúra, a
választott önrészváltozat és a kockázatok határozzák meg.
Az éves díj legfeljebb 30%-ának erejéig hosszútávú kárhányadtól függő kármentességi engedmény érhető el. Az
engedmény az első káros évben nem kerül visszavonásra.

BIZTOSÍTHATÓ KULTÚRÁK
AGRÁR Bázis
A biztosítás szántóföldi növényfajtákra köthető.
AGRÁR Speciál
A kiegészítő biztosítás vihar és újratelepítés
kockázatokra a következő kultúrákra köthető:
búza, kétszeres gabona, tönkölybúza, árpa, rozs, tritiklé,
zab, szemes cirok, hajdina, köles, tönke búza,
disznóparéj
kukorica
napraforgó, olajlen, mák, repce, tarlórépa, sáfrányos
szeklice, mustár
borsó, bab, lednek, csillagfürt, szójabab, bükköny
takarmányrépa, cukorrépa, torma, olajtök, burgonya
Egy gazdaság ugyanazon kultúrájának teljes területét
biztosítani kell.

KÁRTÉRÍTÉS
Jégverés, tűz vagy vihar okozta terméskiesés
A kártérítés alapja a biztosítási összeg és a kárszemlén
megállapított kárszázalék.
Önrész
• I. változat:
jégverés, tűz vagy vihar okozta károk esetén a károsodott terület biztosítási összegének 5%-a
• II. változat:
jégverés és tűz kockázatok vonatkozásában szántóföldi kultúrák esetén lehetőség van egy 0%-os önrészváltozat választására. Megtérítésre a károsodott terület biztosítási összegének 5%-át meghaladó mértékű
károk kerülnek önrész levonása nélkül.
Újratelepítési költségek megtérítése
A legkésőbb május 31-ig megtörtént újratelepítés után
a kártérítési összeg a biztosítási összeg 20%-a, de
maximum 100 000 Ft hektáronként.
Fennmaradó fedezet
A korai jégkár miatti újratelepítés után azonos növényi
kultúrára nyújtott díjmentes fedezet.

