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Biztosítható kockázatok 
• jégverés
• tűz 
• vihar

INFORMÁCIÓK

Ezen kockázatok növénykultúránként választhatók.
Az államilag díjtámogatott „A”, „B” és „C” típusú növény-
biztosítási szerződések kiegészítéseként köthető.

Biztosítás terjedelme
A Biztosító a károsodott terület biztosítási összegének 
30%-os kárküszöbéig terjedő kárait fedezi.

Önrész
• I. változat:  esetén az önrész   

- szántóföldi kultúrák jégverés, tűz vagy vihar okozta 
kárainál a károsodott terület biztosítási összegének  
5%-a,
- almatermésű, héjas és csonthéjas gyümölcsöknél a 
károsodott terület biztosítási összegének 20%-a,
- bogyós gyümölcsűek és szőlőkultúrák kárainál a 
károsodott terület biztosítási összegének 10%-a.

• II. változat: jégverés és tűz kockázatok vonatkozásá-
ban szántóföldi kultúrák esetén lehetőség van 0%-os 
önrészváltozat választására. Térítésre a károsodott 
terület biztosítási összegének 5%-át meghaladó 
mértékű károk kerülnek önrész levonása nélkül.

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

egységára
• biztosítani kívánt kockázatok
• kapcsolattartási adatok

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.

Agrár Biztosító
Österreichische Hagelversicherung

díjtámogatással

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

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

Régió vezetők:
Tóth Attila
tel.: +36 70 316 6128 
e-mail: attila.toth@agrarbiztosito.hu

Gecseg József
tel.: +36 70 605 0937
e-mail: jozsef.gecseg@agrarbiztosito.hu

Gundy Miklós
tel.: +36 70 605 0938
e-mail: miklos.gundy@agrarbiztosito.hu

Szél János
tel.: +36 70 314 8126
e-mail: janos.szel@agrarbiztosito.hu
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Értékesítési vezető:
Székely László
tel.: +36 70 605 0939 
e-mail: laszlo.szekely@agrarbiztosito.hu



„A“ TÍPUS

Biztosított kockázatok
• jégverés
• vihar
• aszály
• felhőszakadás
• mezőgazdasági árvíz
• téli fagy
• tavaszi fagy
• őszi fagy
• tűz

„B“ TÍPUS „C“ TÍPUS

Biztosítható kockázatok 
• jégverés 
• vihar
• aszály
• felhőszakadás
• mezőgazdasági árvíz
• téli fagy
• tavaszi fagy
• őszi fagy
• tűz

Biztosítható kultúrák
Ültetvények, zöldségkultúrák és szántóföldi zöldségkul-
túrák

Kárküszöb
Az egyes kockázatokkal összefüggésben a Biztosító eltérő 
kárküszöböket alkalmaz: 
• jégverés, tűz és vihar kockázatok esetén – ahol a küszöb-

érték 30% – a gyümölcs- és szőlőkultúrák kivételével 
az önrész mértéke 5% (I. változat)

• jégverés és tűz kockázatok vonatkozásában szántóföldi 
kultúrák esetén lehetőség van egy 0%-os önrészvál-
tozat választására (II. változat). 

A további kockázatokkal összefüggésben alkalmazott 
küszöbértékek és önrészek mértéke az adott kockázat 
típusától függ.

Biztosítható kultúrák
Szántóföldi növénykultúrák 

Kárküszöb
Az egyes kockázatokkal összefüggésben a Biztosító 
eltérő kárküszöböket alkalmaz: 
• jégverés, tűz és vihar kockázatok esetén – ahol a 

küszöbérték 30% – a gyümölcs- és szőlőkultúrák 
kivételével az önrész mértéke 5% (I. változat)

• jégverés és tűz kockázatok vonatkozásában szántóföl-
di kultúrák esetén lehetőség van egy 0%-os önrész-
változat választására (II. változat). 

A további kockázatokkal összefüggésben alkalmazott 
küszöbértékek és önrészek mértéke az adott kockázat 
típusától függ.

Biztosítható kultúrák
Búza, durum- és tönkölybúza, novum, tönke és alakor búza, 
rozs, árpa, kukorica, tritikálé, napraforgó, káposztarepce, 
alma, körte, dió, bor- és csemegeszőlő, cseresznye, meggy, 
kajszibarack, mandula, mogyoró, nektarin, őszibarack, szilva

Kárküszöb
Az egyes kockázatokkal összefüggésben a Biztosító eltérő 
kárküszöböket alkalmaz: 
• jégverés, tűz és vihar kockázatok esetén – ahol a küszöb-

érték 30% – a gyümölcs- és szőlőkultúrák kivételével 
az önrész mértéke 5% (I. változat)

• jégverés és tűz kockázatok vonatkozásában szántóföldi 
kultúrák esetén lehetőség van egy 0%-os önrészvál-
tozat választására (II. változat). 

A további kockázatokkal összefüggésben alkalmazott 
küszöbértékek és önrészek mértéke az adott kockázat 
típusától függ.

Ezen kockázatok ki-
zárólag együttesen, 
csomagbiztosítási 
rendszerben bizto-
síthatók.

Ezen kockázatok 
növénykultúránként 
választhatók. 

Biztosítható kockázatok 
• jégverés 
• vihar
• aszály
• felhőszakadás
• mezőgazdasági árvíz
• téli fagy
• tavaszi fagy
• őszi fagy
• tűz

Ezen kockázatok 
növénykultúránként 
választhatók. 


