„AGRÁR Speciál”
AZ ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVAG JÉG- ÈS TŰZKÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI
(Érvényes: 2019. január 1-től)
A jelen Kiegészítő Szerződési Feltételekben („KSZF“)
foglaltak a biztosítási tevékenységét Magyarország területén
az Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi
Fióktelepén
keresztül
kifejtő
Österreichische
Hagelversicherung
VVaG
(„Biztosító”)
biztosítási
szerződéseire („biztosítási szerződés” vagy „biztosítás”)
érvényesek, feltéve, hogy a biztosítási szerződést a felek a
jelen KSZF-re hivatkozással kötötték.
1. Cikkely
A biztosítási fedezet hatálya
1. A Biztosító a jelen KSZF alapján a biztosítási díj
megfizetése
ellenében
kártérítést
nyújt
a
Szerződőnek/Biztosítottnak azokra a károkra, amelyek
jégverés, tűz és más elemi kockázatok hatására a biztosított
mezőgazdasági növénykultúrában keletkeznek.
2. A jelen KSZF alapbiztosítása az Österreichische
Hagelversicherung VVaG Jég- és Tűzkárbiztosításának
Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) – amely a biztosított
növényi kultúrákban jégverés és tűz következtében
bekövetkező károkra nyújt fedezetet – által szabályozott.
A jelen kiegészítő biztosítás kizárólag érvényben lévő
alapbiztosítási szerződés kiegészítéseként köthető.
3. Az alábbiakban meghatározott újratelepítési kockázat,
illetve viharkockázat együttesen vagy külön-külön is
igényelhető:
a) újratelepítési kockázat:
a biztosított fiatal növényi
kultúrákban május hó 15. napjáig bekövetkező:
 fagy (téli és tavaszi fagy),
 áradás (kivéve belvíz) vagy
 vihar
által okozott károkat téríti a Biztosító.
Biztosítási eseménynek az a kár minősül, amely a fenti okok
miatt a fiatal növények elhalásához vezet és a biztosított
növényállományban olyan mértékű veszteséget eredményez,
ami a területújratelepítését teszi szükségessé. Fiatal
növénynek minősül a legalább 15 mm hosszúságot elért
csírarügy (BBCH 08). Fagy kockázat vonatkozásában, őszi
káposztarepce esetén a kockázatviselési időszak kezdetének
feltétele a telepítés évében, a vegetációs időszak végén
legalább 8 mm nagyságú gyökérnyakátmérő és a
négyzetméterenként legalább 20 növény megléte a területen.
A károk, melyek rohadt, ki nem csírázott, vagy kicsírázott,
majd azt követően elhalt vetőmag okán keletkeznek, nem
kerülnek térítésre. A Biztosító az újratelepítés felmerülő
költségeit a 9. cikkely 1. pontjában leírtak szerint fedezi.
b) viharkockázat: a biztosított növénykultúrákban a folyó
biztosítási időszak május hó 16. napjától bekövetkező, a vihar
által okozott károkat téríti a Biztosító a 9. cikkely 2. pontjában
leírtak szerint. Viharkárnak minősül az elérhető terméshozam
közvetlen és azonnali csökkenése, mely a vihar által okozott
szemkiverés, szalmaszár- és szártörés, a növény gyökerestől
történő kiszakadása, vagy betakarításkori veszteség –
beleértve a legjobb betakarítási technika ellenére a földön
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fekvő termést – miatt következik be. Nem biztosíthatók a vihar
következtében keletkező termékenyülési vagy a túlzott
műtrágyázással összefüggő állománymegdőlésből eredő
károk. A műtrágyázással összefüggő megdőlés arról
ismerhető fel, hogy a növények megdőlése a műveleti utak
vagy a tábla széle mentén nem fordul elő.
4. A Biztosító nem nyújt fedezetet más káresemény által
okozott károkra, kiemelten a növénybetegségek, növényi
károkozók, helytelen gazdálkodás, nem megfelelően
kiválasztott fajták, túlérés, minőségcsökkenés, késői szüret,
nem lehetséges szüret, illetve azon árvizek esetében, amikor
ennek oka emberi mulasztás vagy közrehatás (eldugult
vízelvezető, hatósági intézkedés).
2. Cikkely
A biztosítás tárgya
1. Jelen kiegészítő biztosítás a 2. cikkely 2. pontjában
megnevezettek közül a Szerződő által a biztosítási
ajánlaton/adatközlőn
megnevezett
növényi
kultúrákra
vonatkozik. A biztosított növényi kultúrák esetén mindig a
teljes, megművelt területet (saját, bérelt) kell megadni.
2. Jelen kiegészítő biztosítás a következő kultúrákra köthető:
Búza, kétszeres gabona, tönkölybúza, árpa, rozs, tritikále,
zab, szemes cirok, hajdina, köles, tönke búza, disznóparéj
Kukorica
Napraforgó, olajlen, mák, őszi káposztarepce, tarlórépa,
sáfrányos szeklice, mustár,
Borsó, bab, lednek, csillagfürt, szójabab, bükköny
Takarmányrépa, cukorrépa, torma, olajtök, burgonya
3. Cikkely
A biztosítási ajánlat
1. Egy adott biztosítási időszakra vonatkozó írásbeli
biztosítási/módosítási ajánlatnak vagy adatközlőnek az
újratelepítési kockázat vonatkozásában az előző biztosítási
időszak november hó 30-ig, a viharkockázat vonatkozásában
az aktuális biztosítási időszak május hó 15-ig kell beérkeznie
a Biztosítóhoz.
2. Ha a Szerződő a következő biztosítási időszakra nem kér
biztosítási fedezetet valamely kiegészítő kockázatra, akkor
ezt a Biztosítóval legkésőbb november 30-ig írásban közölnie
kell.
3. Amennyiben a 3. cikkely 1. pontjában megnevezett
időpontig nem kerül sor az adatközlésre, akkor a díjat az
előző év biztosítási adatai alapján az adott évben érvényes
díjszabást figyelembe véve kell fizetni. A Biztosító az
érvényes szerződési feltételek szerint nyújt fedeztet az utolsó
díjszámítás alapját képező hektáronkénti biztosítási összeg
szerint, legfeljebb az előző évi biztosítási összeg erejéig.
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4. Cikkely
A biztosítás időtartama
A biztosítás időtartamát az ÁSZF szabályozza.
5. Cikkely
A kockázatviselés kezdete
Az ÁSZF szerint szabályozottak az alábbiakkal egészülnek ki:
a) az újratelepítési kockázat: a kockázatviselés a
szerződés/módosítás létrejöttének dátumát követő nap 12:00órától kezdődik. Mivel az ÁSZF 10. cikkely 7. pontja
értelmében a legalább két biztosítási időszakon át tartó
termesztés esetén a biztosítási díj a termés betakarításának
évére vonatkozik, a november hó 30-ig biztosításra feladott
növénykultúrákra az adatközlés évére előzetes fedezetet ad a
Biztosító.
b) a viharkockázat a szerződés illetve módosítás létrejöttének
dátumát követő nap 12:00 órától, de legkorábban május hó
16-ától kezdődik.
6. Cikkely
A kockázatviselés lejárta
Az ÁSZF-ben szabályozottak az alábbiakkal egészülnek ki:
a) az újratelepítési kockázat lejárta a biztosítási időszak
május 15-e,
b) a viharkockázat lejártának legkésőbbi időpontja az a nap,
amikor a biztosított növénykultúrát be lehet takarítani, de
legkésőbb a technológiai érést követő 30. nap. Vegyszeres
érésgyorsító szerrel kezelt növénykultúrák esetében
szigorúan be kell tartani a technológiában leírt betakarítási
időt. Ebben az esetben a fedezet legkésőbb a szer
használatát követő 10. napon jár le. Ezen időponton túl a
biztosítási fedezet megszűnik.
7. Cikkely
A biztosítási összeg
Az ÁSZF-ben szabályozottak az alábbiakkal egészülnek ki:
A biztosítási összegek a kiegészítő kockázatokra
megegyeznek az alapbiztosításban a jég- és tűzkockázatra
megadott összegekkel.
8. Cikkely
Biztosítási díj, biztosítási díj esedékessége
1. A biztosítási díj az alapbiztosítás növényi kultúránkénti
biztosítási összegének és az aktuális biztosítási időszakban
kockázatonként érvényes díjtételének szorzata.
2. Biztosítási díj alatt az egy biztosítási időszakra esedékes
díj értendő.
3. A mindenkori biztosítási időszak díjának illetve
díjrészletének esedékessége az ÁSZF-ben szabályozott.
4. Az ÁSZF 10. cikkely 2. pontja a következőképp egészül ki:
A kármentességi engedményt az újratelepítési és a vihar
kockázatokra együttesen, az alapbiztosítástól függetlenül kell
meghatározni.
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9. Cikkely
Kártérítés
1. Az újratelepítési kockázatok által okozott károk kizárólag
akkor térítendők, ha a biztosított növénytábla legalább 10%a vagy legalább 1 hektár károsodik.
Kártérítést akkor fizet a Biztosító, ha a károsodott
növénykultúra területe azonos vagy indokolt esetben más
növénykultúrával újratelepítésre került. A kártérítési összeg a
károsodott tábla vagy táblarész biztosítási összegének 20%a, de maximum hektáronként 100 000 Ft. A legkésőbb május
15-éig károsodottt növénykultúra területének újratelepítésére
legkésőbb az adott biztosítási időszak május hó 31-ig sort kell
keríteni, és azt igazolni kell.
Amennyiben az időjárás miatt a május hó 15-ig károsodott
növénykultúrák területeit a tartósan fennálló nedvesség okán
május 31-ig nem lehet újratelepíteni és a továbbiakban már
nem várható hozam, akkor a káresemény bekövetkeztekor
érvényes biztosítási összeg 10%-a, maximum hektáronkénti
50 000 Ft kerül kifizetésre.
2. Vihar kockázat esetén a kártérítés összege a károsodott
táblára vonatkozó biztosítási összeg és kárszázalék szorzata,
csökkentve az önrésszel.
A Biztosító nem nyújt kártérítést, amennyiben a május 16-tól
fellépő viharkockázat által okozott kár mértéke nem haladja
meg az károsodott tábla biztosítási összegének 5%-át.
A viharkockázat által okozott károk esetén a károsodott terület
biztosítási összegének 5%-a, mint önrész kerül levonásra.
10. Cikkely
A Szerződő kötelezettsége kár esetén
A Szerződő kár esetén fennálló kötelezettségei az ÁSZF által
szabályozottak.
11. Cikkely
Egyéb rendelkezések
Az ÁSZF szabályai alkalmazandók, ameddig azokat a jelen
KSZF nem módosítja.
12. Cikkely
Fogalmak
Vihar: amikor a szél sebessége meghaladja az óránkénti 72
km-t (20 m/s).
Árvíz: a medrükből kilépő folyók
legalább 48 órán át
folyamatos vízfelszín formájában borítják a biztosított területet
vagy szokatlan mennyiségű csapadék (a csapadék 20 perc
alatt mért áltagos intenzitása eléri vagy meghaladja a 0,75
l/m2 értéket) A Biztosító csak a gátak, természetes akadályok
(pl. utak) mentett oldalán bekövetkezett károkra vállal
fedezetet.
Belvíz: a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a
felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt
csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok,
talajvízszint-emelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem
kellően kiépített vízelvezető művekkel rendelkező területek
csapadékvizeiből származó felszíni vízborítása.
Fagy: A téli fagyok esetében -15 Celsius fok alatti, tavaszi
fagyoknál -2 Celsius fok alatti, a talajfelszín felett két méter
magasságban mért hőmérséklet szükséges.
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