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Speciális kultúrák
A speciális növények sokéves tapasztalaton alapuló, különleges, egész éven át 
tartó, folyamatos gondozást igényelnek. Megfelelő védelmükre sajátos igények-
hez igazodó, egyedi biztosítási megoldásokat kínálunk.

•  Biztosítható valamennyi gyümölcsfajta, fiatal nem 
termő gyümölcsös és a termőfelület fás részei jég-
eső és tűz okozta károk ellen.

•  Fedezetbe vonható a gyümölcsöt, a jéghálót és a 
szerkezetet károsító jégeső, illetve a jégháló rend-
szert károsító vihar kockázat.

•  Az alapfedezet körébe a szőlőtermés vonatkozásá-
ban a jégeső és tűz kockázatok tartoznak

•  A „bogyópuhulás“ fenológiai stádiumától be-
következő jégkárokkal járó többletráfordítások 
megtérítésére további kártérítést juttatunk.

•  A „Szőlő Bázis“ kockázatain túl a fagy kockázat is 
biztosításba vonható.

•  Fedezetet kínálunk jégeső, vihar, illetve hónyomás 
kockázatok ellen az üveg- és fóliaházak fedéseire, 
kultúráira, szerkezeti elemeire, energia- és árnyé-
kolóernyőire és a működést szolgáló berendezéseire.

Gyümölcs

Jégháló alatti gyümölcs

Szőlő Bázis

Szőlő Univerzál

Üveg- és fóliaház

1.0
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Gyümölcs

Az egyes gyümölcskultúrák biztosítási 
összege a Szerződő által biztosítási 
időszakonként szabadon megválaszt-
ható. Biztosítható a jégeső és a tűz 
kockázat.

Biztosításba vonható
•  valamennyi gyümölcsfajta
• fiatal nem termő gyümölcsös
• termőfelület fás részei

Biztosítás terjedelme
•  termést ért mennyiségi károk
•  az EU minőségi normái alapján 

értékelt minőségi károk

Biztosítási díj 
Kártérítés fizetése esetén a következő 
év biztosítási díjának tizedrészes beso-
rolása a tárgyévet megelőző év végén 
rendelkezésre álló utolsó 10 biztosítási 
év szerződésének átlagos kárhányada 
alapján történik. A tizedrészes besoro-
lás legfeljebb két fokozattal emelhető 
vagy csökkenthető.

Tizedrészes besorolás
Gyümölcsszerződés  
kárhányada Díj tizedrész
20 %-ig 07/10
40 %-ig 08/10
60 % -ig 09/10
70 % -ig 10/10
80 % -ig 11/10
90 % -ig 12/10
100 % -ig 13/10
110 % -ig 14/10
120 % -ig 15/10
120 % felett 16/10

Kártérítés és önrész
Bogyós gyümölcsök, termőfelület fás részei és a fiatal nem termő   
gyümölcsöskertek esetében az önrész a károsodott terület biztosítási  
összegének 10%-a. 

Almatermésű, héjas, és csonthéjas gyümölcsök biztosításának önrésze 
a rendelkezésre álló utolsó 10 biztosítási év gyümölcsszerződésének 
átlagos kárhányada szerint kerül kiszámításra. Az aktuális önrész
csökkentésében díjpótlék ellenében lehet megállapodni.
Az alábbi három önrészváltozat választható:

Utolsó 10 év  
kárkányada (KH) Standard önrész 

Csökkentett önrész 20% 
díjpótlékért  

Csökkentett önrész 30% 
díjpótlékért  

0% 20 % 20 % 20 %
0% < KH ≤ 60% 25 % 22 % 20 %

60% < KH ≤ 80% 30 % 25 % 20 %
80% < KH ≤ 110% 35 % 30 % 25 %

110% < KH ≤ 130% 37 % 32 % 27 %
KH > 130% 40 % 35 % 30 %

Új szerződések esetében az önrész az első biztosítási évben a károsodott terület 
biztosítási összegének 20%-a.

Gyümölcs Gyümölcs

Változott 
gyümölcstermő 
területe?
Tudassa velünk!

Változás-
bejelentését 
bogyós 
gyümölcsök 
és cseresznye 
vonatkozásában 
május 15-ig, a 
többi gyümölcs-
fajta esetében 
június 15-ig 
teheti meg.
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Ovoce pod sítí Jégháló alatti gyümölcs

Jégháló alatti gyümölcs
Ez a biztosítás a jégháló alatti gyümölcsültetvények igényeihez igazodik. A leg-
jobb védelem a gyümölcsöt és jégháló rendszert károsító jégeső és a jéghálót és 
tartószerkezetét károsító vihar ellen.

Gyümölcs
A jégháló alatti gyümölcs jégkárai a károsodott terület biztosítási összegének 
10%-os önrésze mellett biztosítottak.

Jégháló rendszer
A jéghálón és a szerkezeten keletkezett jég- és viharkárok térítésének felső 
határa az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: 

Üzemév Fekete háló Fehér/szürke háló Szerkezet Háló és szerkezet
1–5 900.000,– 900.000,– 1.500.000,– 1.500.000,–

6 900.000,–
7 450.000,–
8
9

10
11

12 900.000,–
13 450.000,–
14

15 450.000,– 1.500.000,– 1.500.000,–
16 0,– 750.000,– 750.000,–
17
18
19
20 

20 felett 450.000,– 0,– 750.000,– 750.000,–

A jéghálót ért károk esetén önrész nem kerül levonásra.

A jégháló szerkezet viharkár okozta megdőléséből eredő gyümölcskárok is 
térítésre kerülnek. 
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Szőlő Univerzál

Megtérítésre a „Szőlő Bázis“ keretében fedezetbe vont jégeső és tűz kockáza-
tokon túl a téli- és tavaszi fagy hatására a biztosított szőlőtermésben keletkező 
károk kerülnek. A jégesőre, tűzre és fagyra ugyanaz a szerződő által biztosítási 
időszakonként szabadon választott biztosítási összeg érvényes. 

Jég 
Minden jégeső és tűz okozta térítésköteles kár önrészének mértéke a károsodott 
terület biztosítási összegének 10%-a.
 
A Biztosító megtéríti a „bogyópuhulás“ fejlődési fázisától (BBCH 85) bekövetkező 
legalább 11%-os mennyiségi veszteséget okozó jégeső következtében felmerülő 
“többletráfordítást“ legfeljebb 9.000 kg-os hektáronkénti terméshozamig, az 
érintett szőlőültetvény károsodott területe biztosítási összegének 10%-ában.

Kártérítési példa: biztosítási összeg: 1.000.000 Ft/ha

Kár % 

Kártérítés bogyó-
puhulási fázis előtt 

Ft/ha 

Kártérítés bogyó-
puhulási fázistól

Ft/ha

11 % 10.000 110.000
20 % 100.000 200.000
30 % 200.000 300.000
40 % 300.000 400.000
50 % 400.000 500.000
60 % 500.000 600.000
70 % 600.000 700.000

Fagy
A érintett szőlőültetvény károsodott területe biztosítási összegének 36%-át 
elérő, vagy azt meghaladó mértékű hozamveszteséget eredményező fagykárok 
térítése az alábbiak szerint történik:

Kár %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %
Kártérítés 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Kár %  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%
Kártérítés 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Kár %  57 %  58 %  59 %  60 %  61 %  62 %  63 %  64 %  65 %  66 %  67 %
Kártérítés 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Kár %  68 %  69 %  70 %  71%  72 %  73 %  74 %  75 %  76 %  77 %  78 %
Kártérítés 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Kár %  79 %  80 %  81 %  82 %  83 %  84 %  85 %  86 %  87 %  88 %  89 %
Kártérítés 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Kár %  90 %  91 %  92 %  93 %  94 %  95 %  96 %  97 %  98 %  99 %  100 %
Kártérítés 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Szőlő Bázis Szőlő Univerzál

Szőlő Univerzál 
biztosítási 
ajánlat befo-
gadási határide-
je a biztosítási 
időszakot 
megelőző év 
november 30.!

Szőlő Bázis

A biztosítási fedezet a szőlőtermésben 
jégeső és tűz kockázatok által okozott 
károkra terjed ki.

Az önrész mértéke a károsodott terület 
biztosítási összegének 10%-a, kártérítés 
11%-os hozamveszteségtől adható.

Ezen kívül a „bogyópuhulás“ fenológiai 
fázistól (BBCH85) bekövetkező jégeső 
eredményezte “többletráfordítás“ – pl.: 
pótlólagos ritkítási munkák, szüreti
többletköltségek – legfeljebb 9.000 
kg-os hektáronkénti terméshozamig az 
érintett szőlőültetvény károsodott terü-
lete biztosítási összegének 10%-ában 
térítésre kerül.

Kártérítési példa: biztosítási összeg: 1.000.000 Ft/ha

Kár % 

Kártérítés bogyó-
puhulási fázis előtt 

Ft/ha 

Kártérítés bogyó-
puhulási fázistól

Ft/ha

11 % 10.000 110.000
20 % 100.000 200.000
30 % 200.000 300.000
40 % 300.000 400.000
50 % 400.000 500.000
60 % 500.000 600.000
70 % 600.000 700.000

A biztosítási összeget a Szerződő 
biztosítási időszakonként szabadon 
választja meg. 

Külön igényelhető a jégeső vagy a tűz 
következtében a fiatal, még nem termő 
ültetvényben, alany szőlővesszőn, ne-
mes szőlővesszőn, szőlődugványon és 
szőlőiskolában keletkező károk biz-
tosítása.
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Üveg- és fóliaház Üveg- és fóliaház

Üveg- és fóliaház

Növényházak üvegből, műanyagból,  
illetve legalább 4 év UV-állósági   
garanciával rendelkező fóliából ké-
szült fedése, növénykultúrái, a korszerű 
műszaki követelményeknek megfelelő 
szerkezeti elemei, energiamegtakarító 
és árnyékoló ernyőrendszerei és a 
működést szolgáló berendezései jégeső, 
vihar és hónyomás okozta károk ellen 
biztosíthatók. 

Irányadó biztosítási értékek
A biztosítási értékek a Szerződő által
szabadon választhatók. Meghatáro-
zásukkor javasolt az anyag- és az 
újjáépítés költségeken túl az eltakarítási 
és hulladékártalmatlanítási költsége-
ket is figyelembe venni. Alább néhány 
irányadó, négyzetméterre vonatkoztatott 
érték:

Normál üveg 10.000 Ft-tól

Szigetelt üveg 10.000 Ft-tól
Edzett üveg (ESG) 12.000 Ft-tól
Ragasztott üveg (VSG) 12.000 Ft-tól
Műanyag fedőlemez <10 mm 10.000 Ft-tól
Műanyag fedőlemez >10 mm 15.000 Ft-tól
Egyrétegű fólia  1.000 Ft-tól
Kétrétegű fólia 5.000 Ft-tól
Energiaernyő rögzítéssel 4.000 Ft-tól
Tartószerkezetek  
(m² alapterületenként)

7.000 Ft-tól

Önrész
Az üvegfedésekben, az alattuk termesztett kultúrákban, a működést szolgáló 
berendezésekben és a szerkezetekben keletkezett jégeső- és viharkárokat 
önrész levonása nélkül téríti a Biztosító. Hónyomás okozta károk esetén a 
megállapított kárösszeg 50%-a önrész, mely külön írásbeli megállapodás alap-
ján mérsékelhető a kártérítési összeg 33%-ára vagy 20%-ára.

Kártérítés
A műanyag fedésekben, fóliákban és energiaernyőkben keletkezett károk 
térítésének mértéke az alábbi táblázatok értékei szerint, a biztosítási összeg 
százalékában kerül meghatározásra: 

Műanyag fedések
Fedőlemez vastagsága és kora szerinti kártérítés
Év 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Standard
> 10 mm 100 % 100 % 95 %
Standard
< 10 mm* 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Év 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ≥22
Standard
> 10 mm 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 %
Standard
< 10 mm* 40 % 40 %

* speciális fóliákra is érvényes

Energiamegtakarító és árnyékoló ernyő
Kor szerinti kártérítés
Év 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ≥12
Standard 100 %100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 50 % 40 %

Fóliák
Kor és változat szerinti kártérítés
Jahr 0 1 2 3 4 5 6 ≥7
Standard (1. változat) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 30 %
Új érték (2. változat) 80 % 80 % 50 % 30 %



Ügyfélportál
Regisztráljon és használja a portál 
kínálta előnyöket!

A portálra a  www.agrarbiztosito.hu
weboldalon minden ügyfelünk 
kényelmesen tud bejelentkezni a
ikonra kattintva.

A portál szolgáltatásai:
•  a biztosítási szerződéssel kapcsola-

tos  összes dokumentum folyamatos 
elérhetősége

•  károk gyors, online bejelentése a 
kárstátusz nyomon követésével

•   AgraSat - innovatív műholdas szolgál-
tatás

AgraSat - műholdas 
szolgáltatás
Madártávlatból szemlélhetők a föld- 
területek. Felvételek ötnaponta készül-
nek és állnak visszamenőleg is rendel-
kezésre.

Mit mutat a műholdkép? 
A földterület növényzetének életképes-
ségét és növekedési erélyét színárnyala-
tok segítségével. A megjelenítés alapja 
a műholdadatokból kiszámított vegetá-
ciós index (NDVI). 

Mit mutat a diagram?
A térképre kattintva egy jelzés és egy 
diagram jelenik meg. A vonalak az adott 
területen található növény növekedésé-
nek időbeli alakulását szemléltetik. 
E funkció lehetővé teszi a különböző 
helyek, így különböző táblák, vagy akár 
egy tábla egyes részein a vegetáció fej- 
lődésének összehasonlítását.

Ügyfélportál és AgraSat
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Kárbejelentéstől a  
kárelszámolásig
1. Káresemény bejelentése
A kárt annak bekövetkeztét követő 4 napon 
belül, betakarítás előtt azonnal szükséges 
bejelenteni a www.agrarbiztosito.hu 
weboldalon keresztül a káresemény 
okának, a káradatoknak és az elérhetőségi 
adatoknak megadásával.

2. Kárszemle megszervezése
A kárbejelentés utáni egy-két napon belül 
kapcsolatba lépünk Önnel. A szemle a 
károsodott növény fenológiai állapotát 
figyelembe véve kerül beütemezésre. A 
betakarítás előtt álló kultúrák elsőbbsé-
get élveznek. Azon növények szemléjére, 
melyeken a károsodás teljes mértéke a 
növényrészek elhalása, megtörése folytán 
csak bizonyos idő után mutatkozik meg, 
néhány héttel a kár bekövetkezte után 
kerül sor. A kárbejelentés egy elektronikus 
beosztástervezési rendszerbe kerül, majd 
az illetékes régióvezető kárszakértőkhöz 
rendeli azt. 

3. Kárszemle
Egyeztetett időpontban Ön vagy megbízott-
ja jelenlétében történik. A kárszakértő  
jegyzőkönyvet készít, mely a szemlét 
követő rövid időn belül a portálon látható. 
Jellemző az egyszemlés kárrendezés, 
kárszakmai szempontok azonban ese-
tenként előzetes és utószemlét indokolttá 
tehetnek.

4. Kárlezárás
A felek által aláírt és beküldött jegyző-
könyv tartalma alapján és a szükséges  
adatok (pl, bankszámlaszám) rendel-
kezésre állásával elszámoljuk a kárt. A 
kárdokumentumokat a portálon elérhetővé 
tesszük. Térítésköteles kár esetén a kárki-
fizetést a munkafolyamat befejezése után 
a  megadott bankszámlaszámra teljesítjük.  



ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSI-
CHERUNG VVAG MAGYARORSZÁGI 
FIÓKTELEPE
1027 Budapest
Bem rakpart 38-39. IV.em. 5.
Tel: +36 1 266 5119

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

https://www.agrarbiztosito.hu

Igazgató Kettinger Anita +36   1 266 5119 kettinger@hagel.at

Igazgatóhelyettes Székely László +36 70 605 0939 laszlo.szekely@agrarbiztosito.hu

Az Agrár Biztosító áll rendelkezésére

Tóth Attila
+36 70 316 6128
attila.toth@agrarbiztosito.hu

Szél János
+36 70 314 8126
janos.szel@agrarbiztosito.hu

Gundy Miklós
+36 70 605 0938
miklos.gundy@agrarbiztosito.hu

Gecseg József
+36 70 605 0937
jozsef.gecseg@agrarbiztosito.hu


