„CUKORRÉPA Univerzál“
AZ ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVAG CUKORRÉPA JÉGKÁR ÉS MÁS ELEMI KÁROK
ELLENI BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
(Érvényes 2022. 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.

elválasztja, vagy földdel olyan mértékben beborítja,
hogy a további növekedés nem biztosítható.
5.

2. Cikkely
A biztosítási ajánlat

1. Cikkely
A biztosítás terjedelme
A Biztosító a jelen KSZF alapján a biztosítási díj
megfizetése ellenében megtéríti a Szerződő/Biztosított
azon kárait, amelyek jégeső, tűz, fagy, eliszaposodás,
szél vagy állati kártevők okozta rágáskárok hatására a
cukorrépa növény egészén keletkeznek és ezzel
hozamveszeséget eredményeznek. Azon károkra,
amelyek a nem rendeltetésszerű művelés (agrotechnikai
hibák), helytelenül kiválasztott fajták, késedelmes
betakarítás és hasonló események következtében
keletkeznek, a Biztosító nem nyújt kártérítést.
1.

Jégeső és tűz kockázat: Az Österreichische
Hagelversicherung VVaG Jégeső- és Tűzkár
biztosításának Általános Szerződési Feltételei
(ÁSZF) érvényesek, ameddig azokat a jelen KSZF
eltérően nem szabályozza.

2.

Fagy: megtérítésre a fiatal növényekben keletkezett
károk kerülnek, tehát nem a betakarítási károk,
melyek az időjárással összefüggésben lévő, a
talajszinttől számított két méter magasságban mért 2 Celsius, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet
eredményező lehülésből erednek.

3.

Eliszaposodás: a csírában vagy a fiatal növényekben
keletkezett azon károk kerülnek megtérítésre,
amelyeket vizek kiáradása (elemi kár okozta
mezőgazdasági árvízkár), vagy szokatlan csapadék
mennyiség (ilyennek minősül a felhőszakadás, ami –
egyéb megállapodás hiánya esetén – a negyed órán
belül 25 l/m²-es erős csapadék) következtében
bekövetkező
talajfelület-tömörödés
vagy
destabilizálódás okoz (pl.: talaj cserepesedés).

4. Szélkár (homokverés is): a fiatal növényekben
keletkezett károk kerülnek megtérítésre, amennyiben
a szél a fiatal növényeket kitakarja, a gyökerétől

Állati kártevők: a fiatal növényekben állati (például
répabarkó, csiga) kártevők rágása által okozott károk
kerülnek megtérítésre. A vadrágás következtében
keletkezett károk nem térítendők.

Az ajánlatnak írásban kell a Biztosítóhoz beérkeznie,
legkésőbb a folyamatban lévő biztosítási időszakra szóló
telepítés előtt.
3. Cikkely
A biztosítási összeg
A jégeső és tűz kockázatának biztosítási összegét a
hektárérték (t/ha x Ft/t) és a területnagyság szorzata adja.
A Szerződőnek/Biztosítottnak lehetősége van a biztosítási
ajánlat megtétele, illetve az éves adatközlés során
különböző hektárérték-változatok közül választani. A fagy,
eliszaposodás, szélkár (homokverés) és az állati kártevők
rágása által okozott károk kockázatainak biztosítási
összege az újratelepítési költségek, valamint az esetleges
hozam- és cukorhozam-veszteségek kártérítési tételéből
és a terület nagyságából tevődik össze.
4. Cikkely
A kártérítés
1.

Megtérítésre kerülnek a jégeső és tűz által okozott
hozamveszteségek.

2.

Az újratelepítést szükségessé tevő, jégeső által
okozott korai károkat, fagy-, eliszaposodás,
szélkárokat és az állati kártevők által okozott
rágáskárokat követően az újratelepítés költségei
minden újratelepítés után 50 000 forint értékben
kerülnek megtérítésre. Kártérítés a folyamatban lévő
biztosítási időszakban a legkésőbb május 31-éig
elvégzett szakszerű újratelepítés után adható.
A jégeső, fagy, eliszaposodás, szél (homokverés) és
állati kártevők rágása által okozott károk kockázataira
az újratelepítési költségeken túl az újratelepítés
idejétől függően, a hozam- és cukorhozam-veszteség
is megtérítésre kerül. Amennyiben ugyanazon
biztosítási időszak alatt a biztosított kockázatok
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ismételt újratelepítést tesznek szükségessé, úgy a
már kifizetett hozam- és cukorhozam-veszteségek
figyelembevételre kerülnek.

Újratelepít
és ideje
Ápr. 15.
Ápr. 16.
Ápr. 17.
Ápr. 18.
Ápr. 19.
Ápr. 20.
Ápr. 21.
Ápr. 22.
Ápr. 23.
Ápr. 24.
Ápr. 25.
Ápr. 26.
Ápr. 27.
Ápr. 28.
Ápr. 29.
Ápr. 30.

Hozam- és
cukorhoza
mveszteség
/Ft/
11 900
14 000
15 400
17 500
19 600
21 000
23 100
25 200
26 600
28 700
30 800
32 200
34 300
36 400
37 800
39 900

Újratelepít
és ideje
Máj. 1.
Máj. 2.
Máj. 3.
Máj. 4.
Máj. 5.
Máj. 6.
Máj. 7.
Máj. 8.
Máj. 9.
Máj. 10.
Máj. 11.
Máj. 12.
Máj. 13.
Máj. 14.
Máj. 15.
Máj. 16-31.

Hozam- és
cukorhoza
mveszteség
/Ft/
42 000
43 400
45 500
47 600
49 000
51 100
53 200
55 300
56 700
58 800
60 900
62 300
64 400
66 500
67 900
70 000

3.

Jégkárok esetében a károsodott terület biztosítási
összegének 5%-a önrészként viselendő.

4.

Korai károknál az újratelepítési költségek-, valamint a
hozam- és cukorhozam-veszteségek megtérítése
esetén önrész nem kerül felszámításra.

5.

A kármegállapítás időpontját
Biztosító határozza meg.

és

módszerét

7. Cikkely
A felmondás
A jelen KSZF szerint kötött kiegészítő biztosítás
határozatlan időre szól és azt mindkét Szerződő Fél az
ÁSZF rendelkezései szerint felmondhatja.
8. Cikkely
Egyéb rendelkezések
„Az ÁSZF értelemszerűen irányadó, ha a jelen KSZF
másként nem rendelkezik.

a

5. Cikkely
A Biztosított kötelezettségei káresemény esetén
A Biztosított a káreseményt azonnal, legkésőbb 4 napon
belül írásban köteles bejelenteni.
Kártérítésköteles károk esetében talajmunkát és
újratelepítést csak a Biztosító írásbeli hozzájárulása,
illetve a Biztosító részéről történt megtekintés után szabad
végezni.
6. Cikkely
A biztosítási díj
A cukorrépa terület hektáronkénti díját a Biztosító évente
állapítja meg. A kármentességi engedmény az ÁSZF 10.
cikkelyében foglaltak szerint az újratelepítési kockázatra
külön adható.
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