AZ ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVAG GYÜMÖLCSTERMESZTÉS JÉG- ÉS 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 terjedelme
1. Gyümölcsbiztosítás: a Biztosító biztosítja a termést
jégverés- és tűzkár ellen azzal a feltétellel, hogy egy és
ugyanazon gyümölcs valamennyi fajtáját biztosítani kell.
2. Jégháló alatti gyümölcsöskert: a háló alatti gyümölcs csak
jégkár ellen, a jégháló rendszer pedig jég- és viharkár ellen
biztosítható.
Tűz
kockázat
ezen
„Jégháló
alatti
gyümölcsöskert” kiterjesztéssel nem biztosítható.
Viharnak az időjárás követekeztében keletkező legalább 72
km/h (20 m/s) mértékű légmozgás tekintendő.
A nem kellőképpen védett szélső sorok jégkárai nem kerülnek
megtérítésre.
A jégháló szerkezetét ért teljes kár esetén az alatta lévő
gyümölcsöt ért, a jégháló szerkezete által okozott mechanikai
károk is megtérítésre kerülnek.
3. Valamennyi gyümölcsfajta fás és zöld részei illetve a fiatal
nem termő gyümölcsöskertek jég és tűz kockázata kiegészítő
biztosításban biztosíthatóak, azzal a feltétellel, hogy egy és
ugyanazon gyümölcs valamennyi fajtáját biztosítani kell.
4. Gyümölcsöskert alatt olyan összefüggő terület értendő,
melyen egy bizonyos gyümölcsfajta, vagy különböző
gyümölcsfajták egyöntetű keverékének művelése történik.
2. Cikkely
A biztosítási ajánlat

2. A jégháló alatti gyümölcsöskert biztosítási ajánlatának
elfogadását követően a kockázatviselés jégkár esetén a
hálók kifeszítésével és a teljes elvirágzást (BBCH 69)
követően kezdődik. Megtérítésre kerülnek a gyümölcsökön
május 15-ig keletkezett azon jégkárok, amelyek időjárás miatti
virágzási késedelemmel összefüggő késői hálókifeszítésből
erednek.
A jégháló rendszert érő károk elleni kockázatviselés az
ajánlattétel évében az ajánlat elfogadásával, az azt követő
években pedig a biztosítási időszak kezdetével indul.
Amennyiben a jéghálók megsérülnek, a hálók károsodását a
Szerződő/Biztosított haladéktalanul köteles a Biztosítónak
bejelenteni. A kockázatviselés a Biztosító kárszakértője által
elvégzett kárfelmérés után felfüggesztésre kerül, és csak a
szabályos
helyreállítás
és
az
Österreichische
Hagelversicherung szakértője által elvégzett felülvizsgálat
után indul újra.
3. Termőfelület fás részei és a fiatal nem termő
gyümölcsöskertek: a kockázatviselés a biztosítási ajánlat
elfogadását követően, de legkorábban a rügyfakadáskor
kezdődik.
4. Cikkely
A kockázatviselés vége
1. Gyümölcsbiztosítás: a jég- és tűzkárokra fennálló
kockázatviselés a gyümölcs leszedésével végződik, de
legkésőbb a technológiai érést (BBCH 89) követő 30. napon.
2. Jégháló alatti gyümölcsöskert: a jégkárokra fennálló
kockázatviselés a gyümölcs leszedésével ill. a háló
leszedésével és feltekerésével végződik. A viharkárokért
fennálló kockázatviselés a biztosítási időszak lejártával
végződik.
3. Termőfelület fás részei és a fiatal nem termő
gyümölcsöskertek: a kockázatviselés a biztosítási időszak
végéig tart.
5. Cikkely
A biztosítási összeg

1. A biztosítást írásban, a Biztosító formanyomtatványán
(„Biztosítási ajánlat”) kell kérelmezni.
2. Jégháló alatti gyümölcsöskert: a biztosítási ajánlat
elfogadottnak tekintendő, ha a jégháló rendszer szakszerű
szerelését az Österreichische Hagelversicherung szakértője
megállapította és az ajánlatot a Biztosító a hozzá történő
beérkezéstől számított három héten belül nem utasította el.
Teljeskörű biztosítási kötelezettség áll fenn valamennyi
jégháló alatti gyümölcsfajtára.
3. Cikkely
A kockázatviselés kezdete
1. A gyümölcs jég- és tűzkárral szembeni kockázatviselése az
ajánlat elfogadását követően, de legkorábban a teljes
elvirágzást (BBCH 69) követően kezdődik.
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1. A gyümölcsök jég- és tűzbiztosításának biztosítási összege
a Szerződő/Biztosított által az elvárt hozamnak megfelelően
választható.
2. Jégháló alatti gyümölcsöskert: a jégháló és a szerkezet
mindenkori biztosítási összege a Biztosító által a jelen KSZF
8. cikkelyének 2. pontja rendelkezései szerint kerül
megállapításra.
3. a) Termőfelület fás részei: a biztosítási összeg a
gyümölcsbiztosítás
biztosítási
összegével
megegyezik az 1. pontban foglaltak szerint.
b)

A fiatal nem termő gyümölcsöskertek: a biztosítási
összeg a Szerződő/Biztosított által a biztosítandó fák
értékének megfelelően választható.
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6. Cikkely
Változásbejelentés
1. Az Österreichische Hagelversicherung VVaG Jég- és
Tűzkárbiztosításának
Általános
Szerződési
Feltételei
(„ÁSZF”) 6. cikkelye szerinti éves változásbejelentést az
eperre és a cseresznyére május 15-ig, a többi
gyümölcsfajtára június 15-ig kell benyújtani.
2. A Szerződő/Biztosított a biztosítási összeg csökkentését
akkor kérheti, ha a benyújtás után kiderül, hogy a várható
hozamérték jelentős mértékben elmarad az ajánlatban
megjelölt biztosítási összegtől.
Ilyen kérelmet az eperre és a cseresznyére június 5-ig, a többi
gyümölcsfajtára június 30-ig lehet benyújtani.
A módosításból adódó díjkülönbözet fele visszatérítésre kerül.
A biztosítási összeg csökkentése a biztosítási időszak
kezdetére visszamenőlegesen érvényes.
7. Cikkely
Biztosítási díj
Új szerződés kötése esetén az éves díj 10/10-ét (tizedrészes
besorolás) kell megfizetni. Ha kártérítés nyújtására kerül sor,
akkor a következő évben a biztosítási díj tizedrészes
besorolása a tárgyévet megelőző év végén rendelkezésre álló
utolsó 10 biztosítási év szerződésének átlagos kárhányada
szerint történik. A tizedrészes besorolás legfeljebb két
fokozattal történő felemelése vagy leszállítása a következő
biztosítási időszak kezdetétől lép hatályba, ugyanakkor a
besorolás felemelése kizárólag a kárkifizetést követő évben
lehetséges.
Gyümölcsszerződés
kárhányada
20%-ig
20-40%
40-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
100-110%
110-120%
120%-tól

Díj
tizedrésze
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10

Egy szerződés kárhányada a teljesített kártérítések és a
befolyt biztosítási díjak hányadosa az esetlegesen törvényi
alapon fizetendő egyéb díjak és járulékok nélkül.
8. Cikkely
Kártérítés és önrész
A Szerződőt/Biztosítottat valamennyi kártérítésköteles kárból
a károsodott terület biztosítási összegének százalékában
meghatározott önrész terheli.
1. Gyümölcsbiztosítás:
a) almatermésű, héjas, és csonthéjas gyümölcsöknél az
önrész a rendelkezésre álló utolsó 10 biztosítási év
gyümölcsszerződésének átlagos kárhányada szerint kerül
kiszámításra. Az aktuális önrész csökkentésében 20% vagy
30%-os biztosítási díjpótlék ellenében lehet megállapodni az
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alábbi táblázat szerint. Az önrészmegállapodás a szerződés
teljes futamidejére érvényes.
Gyümölcsszerződés
kárhányada
0
60 %-ig
80 %-ig
110 %-ig
130 %-ig
130 % felett

Standard
önrész

25 %
30 %
35 %
37 %
40 %

Csökkentett
önrész 20%os biztosítási
dijpótlékkal
20 %
22%
25%
30%
32%
35%

Csökkentett
önrész 30%os biztosítási
dijpótlékkal
20%
20%
25%
27%
30%

Új szerződések esetében az önrész az első biztosítási évben
a károsodott terület biztosítási összegének 30%-a. A
következő években az önrész a fenti bekezdés szerint kerül
kiszámításra.
b) bogyós gyümölcsök, termőfelület fás részei és a fiatal nem
termő gyümölcsöskertek esetében az önrész a károsodott
terület biztosítási összegének 10%-a.
2. Jégháló alatti gyümölcsöskert:
a) gyümölcskárok: a Szerződőt/Biztosítottat valamennyi
kártérítésköteles kárból önrész terheli, amely a károsodott
terület biztosítási összegének 10%-a.
b) jég- és viharkárok a jéghálórendszeren: a jéghálórendszer
javítási költségei (háló, szerelési anyag, munkaidő) kerülnek
megtérítésre. A jéghálón és a szerkezeten keletkezett
károkért járó kártérítés felső határa a kár fajtájától (háló
és/vagy szerkezet), a létesítmény típusától és korától függően
az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
Fehér és szürke háló:
Üzemév
Hálókár
(Ft/ha)
1. - 6.
7. - 15.
16-tól
Fekete háló:
Üzemév

1. - 12.
13. - 15.
16-tól

900 000
450 000
-

Hálókár
(Ft/ha)
900 000
450 000
450 000

Szerkezeti kár
(Ft/ha)

Háló &
Szerkezeti kár
(Ft/ha)

1 500 000
1 500 000
750 000

1 500 000
1 500 000
750 000

Szerkezeti kár
(Ft/ha)

Háló &
Szerkezeti kár
(Ft/ha)

1 500 000
1 500 000
750 000

1 500 000
1 500 000
750 000

c) gyümölcsök viharkárai: a vihar következtében a jégháló
szerkezet megdőléséből eredő gyümölcskárok térítésre
kerülnek, amennyiben a b) pont szerinti térítésköteles kár
következett be. Az önrész az a) pont szerint alkalmazandó.
9. Cikkely
Kárfelmérés
A kár megállapítása az egyes gyümölcsök osztályozásával
történik. Az osztálybasorolás („Extra osztály”, I. osztály és II.
osztály) kizárólag az „EU-Minőségi normák“ alapján és az
érvényes EU-rendelet szerint történik.
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Leértékelési mértékek:
Étkezési alma, étkezési körte, őszibarack és nektarin:
Extra osztály és I. osztály
0%
Leértékelés II. osztályba
50 %
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé
80 %
Nem hasznosítható gyümölcs
100 %
Sárgabarack:
Extra osztály és I. osztály
Leértékelés II. osztályba
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé
Nem hasznosítható gyümölcs

0%
30 %
70 %
100 %

Cseresznye:
Extra osztály és I. osztály
Leértékelés II. osztályba
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé
Nem hasznosítható gyümölcs

0%
30 %
70 %
100 %

Szilva:
Extra osztály és I. osztály
Leértékelés II. osztályba
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé
Nem hasznosítható gyümölcs

0%
30 %
80 %
100 %

Eper, egres:
I. osztály
Feldolgozandó gyümölcs
Teljes kár

0%
80 %
100 %

Málna, szeder, áfonya:
I. osztály
Feldolgozandó gyümölcs
Teljes kár

0%
70 %
100 %

Egyéb gyümölcsfajták:
Kizárólag a keletkező mennyiségi károk kerülnek
megtérítésre a látható minőségi szempontok
figyelembevétele nélkül.
10. Cikkely
A biztosítás felmondása
A fiatal nem termő gyümölcsöskert: a Szerződő/Biztosított a
biztosítást termőre forduláskor felmondhatja, kivéve ha a
teljeskörű biztosítási kötelezettség alapján a fiatal
gyümölcsöskertnek egy már fennálló gyümölcsszerződésbe
kell átkerülnie.
11. Cikkely
Egyéb rendelkezések
A gyümölcstermesztés jégkárbiztosítása esetén is az ÁSZF
érvényes, amennyiben a jelen KSZF eltérően nem
rendelkezik.
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