AZ ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVAG SZŐLŐMŰVELÉS 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 fedezetterjedelme
1. „Szőlő Jég“: A Biztosító megtéríti a Szerződő/Biztosított
azon kárát, amely jégverés és tűz hatására a biztosított
szőlőtermésben keletkezik. Külön kérelmezhető azon károk
biztosítása, amelyek a jégverés, illetve tűz következtében a
fiatal
ültetvényekben,
szőlővesszőn,
szelektált
törzsültetvényekben,
vadalanyon
és
szőlőiskolákban
keletkeznek.
2. „Szőlő Szelekt“: Megtérítésre a jégverés, illetve tűz
hatására a biztosított szőlőtermésben keletkező károk,
továbbá a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisától – a BBCH skála
85-ös stádiumától – bekövetkező jégverés okozta
„többletráfordítás“ kerülnek. A Biztosító a „bogyópuhulás“
fenológiai
fázisától
(BBCH
85)
a
megállapított
hozamveszteségen kívül a károsodott terület biztosítási
összegének 10%-át téríti a „többletráfordítás“ fedezetére.
3. „Szőlő Univerzál“: Megtérítésre a jégverés, tűz és fagy (téliés tavaszi fagy) hatására a biztosított szőlőtermésben
keletkező károk kerülnek. A fiatal ültetvények a biztosított
szőlőtőkét károsító fagykárok ellen attól az időponttól kezdve
állnak fedezet alatt, amikor a szőlőtőke a kitelepítést
követően a második alkalommal is elérte a „rügyduzzadás
kezdete“ fenológiai fázist – a BBCH skála 01-es fejlődési
stádiumát – és a legalább 10mm átmérőjű egyéves hajtás a
kordonmagasságot elérte.
A Biztosító a megállapított hozamveszteségen túl a
„bogyópuhulás“ fenológiai fázisától (BBCH 85) bekövetkező
jégverés okozta „többletráfordítást“ a károsodott terület
biztosítási összegének 10%-ában téríti.
Nincs biztosítva az a szőlő gyümölcs, amely a fagyperiódus
alatt (3. cikkely) a tőkén lóg (pl. jégbor) vagy a nemesítési célt
szolgáló szaporító anyag. A Biztosító nem nyújt kártérítést a
biztosítási esemény utáni következményi károkért, akkor sem,
ha ezek a jéggel vagy faggyal állnak összefüggésben.
Azon szőlőskertek esetében, amelyeket egy biztosítási
időszak alatt vétel, haszonbérlet vagy hasonló jogviszony
keretében szereztek meg, a Biztosító kockázatviselése a jég
és tűz által okozott károkra kiterjed, de fagykárokra nem.

3. Cikkely
A kockázatviselés időtartama
A jégverés- és tűzkockázatokra vonatkozó kockázatviselés a
mindenkori biztosítási időszak január 1. napján kezdődik és a
termés leszedésével fejeződik be.
„.Szőlő Univerzál“: A szőlőtermés fagyra vonatkozó
kockázatviselése a 2. cikkely szerint időben beadott ajánlat
esetén legkorábban a mindenkori biztosítási időszakot
megelőző év december 1. napján kezdődik és a mindenkori
biztosítási időszak május 31. napján fejeződik be.
4. Cikkely
A biztosítás időtartama
A biztosítási szerződések határozatlan időre kerülnek
megkötésre és azokat mindkét Szerződő Fél a biztosítási
időszak végére felmondhatja.
A „Szőlő Univerzál“ biztosítási időszaka az előző év
december 1-től a tárgyév november 30-áig terjedő idő.
5. Cikkely
A biztosítási összeg
1. “Szőlő Jég”: Az üzem biztosítási összege a hektárértékből
(a hektáronkénti hozam és a tonnánkénti egységár szorzata)
és a biztosított üzem teljes szőlővel művelt területéből
(hektár) tevődik össze.
2. “Szőlő Szelekt” és “Szőlő Univerzál”: A biztosítási összeg a
területből és a Szerződő/Biztosított által megadott
hektárértékből (a hektáronkénti hozam és a tonnánkénti
egységár szorzata) tevődik össze a 9.000 kg-os maximális
hektármennyiség figyelembevételével.
3. “Szőlő Univerzál”: A jégre, tűzre és fagyra ugyanaz a –
„Szőlő Szelekt“-nél meghatározott módon számolt –
biztosítási összeg érvényes. A szőlőtermés biztosítási
összegének következő biztosítási időszakra vonatkozó
módosítására november 30-ig van lehetőség.
6. Cikkely
Biztosítási díj
A “Szőlő Univerzál” fagykockázatanak biztosítás díja és a
kármentességi
engedménye
az
Österreichische
Hagelversicherung VVaG Jég- és Tűzkárbiztosításának
Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 10. cikkelyében
foglaltak szerint a elkülönítetten kerül kiszámításra.

2. Cikkely
A biztosítási ajánlat
A biztosítási szerződés megkötésére a Szerződőnek a
Biztosító formanyomtatványán („Biztosítási ajánlat”) írásban
kell ajánlatot tenni.
„Szőlő Univerzál”: a biztosítási ajánlatot legkésőbb a
biztosítási időszakot megelőző év november 30-ig kell
megküldeni.
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7. Cikkely
A Szerződő/Biztosított kötelezettségei kár esetén
1. A Szerződőnek/Biztosítottnak a jég-, tűz illetve fagykárt a
tudomásszerzéstől számított 4 napon belül, a fagykárt
legkésőbb május 31-ig írásban kell bejelentenie.
A Biztosító mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, ha a
Szerződő/Biztosított ezt a határidőt elmulasztja.
2. A fagykárra vonatkozó bejelentésnek a következő adatokat
kell tartalmaznia: a kár bekövetkezésének időpontját és az azt
okozó hőmérsékletértéket Celsius fokban.
8. Cikkely
Kárfelvétel
Amennyiben a biztosított szőlőtőkéket egy biztosítási
időszakon belül fagy, jég és tűz is károsítja, akkor elsőként a
fagy, majd azt követően a jégverés, végül a tűz
következtében keletkezett kár felmérése történik meg a teljes
kár megállapítása céljából.
Amennyiben a „Szőlő Szelekt“ vagy „Szőlő Univerzál“ termék
keretében biztosított szőlőtermést ugyanazon biztosítási
időszakban mind a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisa előtt,
mind pedig azt követően kár éri, a „többletráfordítások“
kártérítése kizárólag a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisa után
keletkező kárra adható (1. cikkely 2. és 3. pont).
9. Cikkely
Kártérítés
A kártérítés összege a károsodott szőlőskert biztosítási
összegének és „többletráfordításért“ adható kiegészítő
kártérítést
is
tartalmazó,
önrésszel
csökkentett
kárszázaléknak a szorzata. Amennyiben ugyanazon
biztosítási időszakban fagy-, jég- és tűzkár is bekövetkezik,
az utóbb bekövetkező kár biztosítási összege csak a
korábban bekövetkezett kár után ténylegesen kifizetett
kártérítés összegével csökken.
10. Cikkely
Önrész
1. „Szőlő Jég“: Valamennyi kártérítésköteles kárból a
Szerződő/Biztosított viseli a károsodott terület biztosítási
összegének 10%-át önrészként.
2. „Szőlő Szelekt“: Valamennyi kártérítésköteles kárból a
Szerződő/Biztosított viseli a károsodott terület biztosítási
összegének 10%-át önrészként.
3. „Szőlő Univerzál“: valamennyi jég és tűz okozta
kártérítésköteles kárból a Szerződő/Biztosított viseli a
károsodott terület biztosítási összegének 10%-át önrészként.
A érintett szőlőskert biztosítási összegének 36%-ánál
alacsonyabb mértékű fagykár nem kerül megtérítésre. A 36%
vagy afeletti károk térítése az alábbi táblázat szerint történik.
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11. Cikkely
Egyéb rendelkezések
Jelen
biztosítás
esetén
az
ÁSZF
rendelkezései
alkalmazandók, amennyiben a jelen KSZF eltérően nem
rendelkezik.
12. Cikkely
A feltételekben használt fogalmak
Szőlőskert: egy összefüggő szőlőterület, melyen egy
bizonyos szőlőfajta, vagy különböző szőlőfajták egyöntetű
keverékének művelése történik.
Fagy: téli fagyok esetében -15 Celsius fok alatti, tavaszi
fagyoknál legalább 2 óráig tartó -2 Celsius fok alatti, a
talajfelszín felett 2 méter magasságban mért hőmérséklet
szükséges.
Fagykár: fagykárnak minősül a fagyhatás következtében a
szőlőtőkén a tárgyévben elmaradt hajtásnevelés, vagy a
további növekedés megszűnése.
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