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AZ ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVAG FAISKOLAI KULTÚRÁK BIZTOSÍTÁSÁNAK 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 biztosítás terjedelme 
 

1. A Biztosító  a jelen KSZF szerint biztosítási díj megfizetése 
ellenében kártérítést nyújt a Szerződőnek/Biztosítottnak 
azokra a károkra, amelyek jégverés és más elemi kockázatok 
következtében keletkeznek. 
 
2. A faiskolai kultúrák, azaz a lombos- és tűlevelű fák, 
valamint bokrok a faiskolai kultúrák egyedi biztosítása 
keretében jégkárok ellen biztosíthatók. 
 
3. A jégkárbiztosítás kiegészítéseként egy többkockázatú 
biztosítás köthető, mellyel a faiskolai kultúrák vihar-, árvíz-, 
fagykárai vagy hónyomás okozta töréskárai biztosíthatók. 
 
4. Biztosítható kockázatok: 

a) jégverés: megtérítésre kerülnek a jégverés következtében 
a faiskolai kultúrákban keletkező károk. Egy kultúra korai 
károk utáni újratelepítése esetén a telepítési költségek 
téríthetők. Ezeket a Biztosító a biztosítási ajánlaton vagy az 
adatközlőn évente előre közzé teszi. 

b) vihar: megtérítésre kerülnek a többkockázatú biztosítással 
biztosított faiskolai kultúrákban keletkezett azon károk, 
melyek azoknak a vihar által okozott gyökerestől való 
kitépéséből, szétzúzásából, letöréséből, le- és 
beszakadásából, elhordásából és homokverésből erednek. 
Viharnak minősül az időjárás következtében bekövetkező 
legalább 60 km/h sebességű légmozgás.  

c) árvíz: megtérítésre kerülnek a többkockázatú biztosítással 
biztosított faiskolai kultúrákban a vizek kiáradása vagy 
szokatlan csapadék (ilyennek minősül a negyed órán belül 
lehulló 25 l/m²-t meghaladó erős csapadék) következtében 
keletkezett károk. 

d) fagy: megtérítésre kerülnek a többkockázatú biztosítással 
biztosított faiskolai kultúrákban az időjárás következtében a   
-2 °C alá hűlt talajközeli környezet miatt keletkező károk.  

e) hónyomás okozta törés: megtérítésre kerülnek a 
többkockázatú biztosítással biztosított faiskolai kultúrákban a 
rendkívüli hó- vagy jégterhelés (ilyennek minősül a 125 
kg/m

2
-nél nagyobb hó- vagy jégteher) következtében 

keletkezett károk. 
 
5. Egy biztosításra feladott növény- ill. fafajból az egy 
gazdaságon belüli teljes állományt biztosítani kell. A teljes 
állomány magába foglal valamennyi fejlődési stádiumot a 
megfelelő szaporító alanytól a késztermékig. 
 
 
 
 

2. Cikkely 

A biztosítási ajánlat 
 

Az ajánlatnak fagy és hónyomás okozta törés kockázatok 
vonatkozásában legkésőbb a mindenkori biztosítási időszakot 
megelőző év november 30-ig kell a Biztosítóhoz írásban 
beérkeznie. 
 
 

3. Cikkely 

A folyó évre vonatkozó változásbejelentés 
 

A faiskolai kultúrák azon káraira, amelyek a biztosítandó 
kultúrák feladásának beérkezése előtt keletkeznek, a 
Biztosító előzetes fedezetet nyújt, azonban csak az előző 
évben biztosított kultúrákra és telepítésekre, valamint az 
előző évi díjszámítás alapját képező árak ill. hektárértékek 
szerint, legfeljebb azonban az előző évi biztosítási összeg 
erejéig. 

 

 

4. Cikkely 

A kockázatviselés kezdete 
 

Az Österreichische Hagelversicherung VVaG  Jég- és 
Tűzkárbiztosításának Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”) szerinti kockázatviselési kezdet érvényes.  
A magágyban lévő fiatal kultúrák káraira vonatkozóan a 
kockázatviselés kezdete június 15. 
 

 

5. Cikkely 

Kártérítés 
 

A vihar, árvíz, fagy és hónyomás okozta károk térítése akkor 
kerül teljesítésre, ha a kötvény szerinti biztosított terület 
legalább 10 %-án a biztosítási összeg 35 %-át meghaladó 
mértékű kár lépett fel.  
 
 

6. Cikkely 

Önrész 
 

1. Jégverés: a jég okozta kár önrésze az utolsó 10 biztosítási 
év jégverés kockázatának átlagos kárhányada alapján kerül 
megállapításra.   
 

Kárhányad Önrész 

0 % - 100 % 10 % 

100 % felett 16 % 

  
A jégkárok önrészének mértéke megemelhető („Nagy 
Veszteség” biztosítás). A teljes tábla biztosítási összegének 
35%-áig terjedő károk a „Nagy Veszteség” biztosítás 
keretében nem kerülnek megtérítésre. 
A 36% vagy afeletti károk térítése a 2. pontban található 
táblázat szerint történik. 
 
2. Azok a vihar, árvíz, fagy és hónyomás okozta károk, 
melyek a károsodott terület biztosítási összegének 36 %-ánál 
alacsonyabb mértékűek, nem kerülnek megtérítésre. A 36 %-
os vagy afeletti károk térítése az alábbi táblázat szerint 
történik. 
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Kárszázalék 
/%/ 

Kártérítés 
a BÖ  

%-ában 
Kárszázalék 

/%/ 

Kártérítés 
a BÖ  

%-ában 

36 2 69 49 

37 4 70 50 

38 6 71 51 

39 8 72 52 

40 10 73 53 

41 12 74 54 

42 14 75 55 

43 16 76 56 

44 18 77 57 

45 20 78 58 

46 22 79 59 

47 24 80 60 

48 26 81 61 

49 28 82 62 

50 30 83 63 

51 31 84 64 

52 32 85 65 

53 34 86 66 

54 35 87 67 

55 36 88 68 

56 37 89 69 

57 38 90 70 

58 40 91 71 

59 41 92 72 

60 42 93 73 

61 43 94 74 

62 44 95 75 

63 46 96 76 

64 47 97 77 

65 48 98 78 

66 49 99 79 

67 50 100 80 

68 52     
 

A 85% feletti mértékű jég- és elemi károk a megállapított 
kármértéknek megfelelő össszegben – csökkentve azt a  
megállapodott önrésszel – kerülnek térítésre, de csak abban 
az esetben, ha a károsodott kultúra egy, az Österreichische 
Hagelversicherung kárszakértője jelenlétében bizonyíthatóan 
megsemmisítésre kerül. Amennyiben a károsodott kultúra  
nem kerül bizonyíthatóan megsemmisítésre, úgy a kártérítés 
maximális mértéke a biztosítási összeg 85%-ának megfelelő 
összeg, csökkentve a megállapodott önrésszel.  
 
          

7. Cikkely 

Biztosítási díj 
 

A jégkárbiztosítás díja és a más elemi károk (vihar, árvíz, 
fagy, hónyomás okozta törés) kockázatára vonatkozó 
biztosítás díja külön kerül felszámításra. 

 

 

8. Cikkely 

Egyéb rendelkezések 
 

A faiskolai kultúrák jég- és elemi károk elleni biztosításában a  
az ÁSZF szabályai alkalmazandók, amennyiben a jelen KSZF 
eltérően nem rendelkezik. 


