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

ELÉRHETŐSÉGEINK
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

BIZTOSÍTÁS TERJEDELME
Biztosítás tárgya:
• valamennyi gyümölcsfajta
• jégháló és tartószerkezete
• fiatal nem termő gyümölcsös
• gyümölcs termőfelület fás részei
Biztosítható kockázatok:
• gyümölcsöt károsító jégverés és tűz
• gyümölcsöt és jégháló rendszert károsító jégverés és jégháló rendszert károsító vihar
• fiatal nem termő gyümölcsösöket károsító jégverés és tűz
• termőfelület fás részeit károsító jégverés és tűz
Biztosítás terjedelme:
• megtérítésre kerülnek a gyümölcsöket ért
- mennyiségi károk és
- az „EU-Minőségi normák“ alapján értékelt minőségi
károk
• a biztosítási összeg a szerződő által évente szabadon
megválasztható

KÁRTÉRÍTÉS

JÉGHÁLÓ

Almatermésű, héjas, és csonthéjas gyümölcsök jégkárai
A gyümölcsöket ért térítésköteles kár önrésze az
alábbi három változatból választható:

Utolsó 10 gyümölcsbiztosítási év
kárhányada (KH)

Standard
önrész
(ÖR)

Csökkentett
ÖR 20%-os
díjpótlékért

Csökkentett
ÖR 30%-os
díjpótlékért

0%

20%

20%

20%

0% < KH ≤ 60%

25%

22%

20%

60% < KH ≤ 80%

30%

25%

20%

80% < KH ≤ 110%

35%

30%

25%

110% < KH ≤ 130%

37%

32%

KH > 130%

40%

35%

Új szerződések esetén

30%

25%

Jégháló alatti gyümölcsöskert jégkárai
Gyümölcskárok esetén az önrész a károsodott terület
biztosítási összegének 10%-a
Jégháló rendszer kárai
A jéghálón és a szerkezeten keletkezett károk kártérítésének felső határa az alábbi táblázat szerint kerül
megállapításra:
Fehér és szürke háló:
Üzemév

Hálókár
(Ft/ha)

Szerkezeti kár
(Ft/ha)

Háló- és
szerkezeti kár
(Ft/ha)

27%

1. - 6.

900 000

1 500 000

1 500 000

30%

7. - 15.

450 000

1 500 000

1 500 000

20%

16-tól

-

750 000

750 000

Üzemév

Hálókár
(Ft/ha)

Szerkezeti kár
(Ft/ha)

Háló- és
szerkezeti kár
(Ft/ha)

1. - 12.

900 000

1 500 000

1 500 000

13. - 15.

450 000

1 500 000

1 500 000

16-tól

450 000

750 000

750 000

Bogyós gyümölcsök és fiatal nem termő gyümölcsösök
jégkárai
Az önrész a károsodott terület biztosítási összegének 10%-a

Fekete háló:

A jéghálót ért károk esetén önrész nem kerül levonásra.
A jégháló szerkezet viharkár okozta megdőléséből
eredő gyümölcskárok is térítésre kerülnek.

