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A jelen különös szerződési feltételek az „Österreichische 
Hagelversicherung VVaG szerződési feltételei a 
díjtámogatásban részesíthető „A”, „B” vagy „C” típusú 
mezőgazdasági biztosítások (a továbbiakban: 
„díjtámogatásban részesíthető „A”, „B” vagy „C” típusú 
mezőgazdasági biztosítási szerződések”) alapján, a jég-, 
tűz- és viharkárok  elleni  kiegészítő biztosításának 
rendelkezéseit tartalmazzák.  
A kiegészítő önrész biztosítás önmagában nem, csak a 
díjtámogatásban részesíthető „A”, „B” vagy „C” típusú 
mezőgazdasági biztosítási szerződések kiegészítéseként 
köthető azokkal megegyezően határozatlan időtartamra.  
 
 

1. Cikkely 
Biztosított kockázatok, vagyontárgyak, 

alkalmazott önrész, kártérítési limit 
 

1. A Biztosító a jelen különös szerződési feltételek és a 
biztosítási adatközlő(k) alapján a biztosítási díj 
megfizetése ellenében megtéríti a 
Szerződőnek/Biztosítottnak a jelen különös szerződési 
feltételekben meghatározott kockázatok által okozott 
kárát.  A Biztosító a jelen különös szerződési feltételek 
alapján – egyéb megállapodás hiányában – nem fizet 
kártérítést azokra a károkra, amelyek egyéb elemi 
káresemények, növénybetegségek, állati kártevők, a 
nem megfelelő gazdálkodás, túlérés, a termés 
késedelmes betakarítása, stb. miatt keletkeznek.  

2. A jelen különös szerződési feltételekkel megkötött 
biztosítási szerződésre a díjtámogatásban 
részesíthető „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági 
biztosítási szerződések feltételei mellett az alábbi 
kiegészítések vonatkoznak: 
2.1. A Biztosító az alapul szolgáló biztosítási 

összegekkel a díjtámogatásban részesíthető „A”, 
„B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási 
szerződések feltételei értelmében növénykultúra 
szinten az alábbi kockázatokra nyújt biztosítási 
fedezetet:  
- jégesőkár, 
- viharkár. 
A viharkár esemény önállóan nem, kizárólag a 
jégesőkár eseménnyel együttesen biztosítható. 
További, a díjtámogatásban részesíthető „A”, „B” 
vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási 

szerződések feltételeiben szabályozott 
kockázatok nem képezik a jelen különös 
szerződési feltételek részét.  

2.2. A Biztosító a jelen különös szerződési feltételekkel 
megkötött biztosítási szerződés alapján a jégeső 
kockázattal együttesen automatikusan fedezetet 
nyújt a tűz által okozott, a  kockázatviselés helyén 
termesztett, biztosított növények üzemi szintű 
hozamcsökkenését eredményező károkra, a 
jégeső kockázattal megegyező kockázatviselési 
időszakra. 
Tűz alatt azon véletlen, váratlan, közvetlen 
emberi beavatkozástól (pl. tűz aktív okozásától) 
függetlenül, balesetszerűen keletkező, vagy 
égésteret elhagyó, oxigénnel táplálkozó, hő- és 
fényjelenséggel járó égési folyamat, amely 
önállóan képes tovább terjedni és a biztosított 
tárgyakat részben vagy egészben 
megsemmisíteni. 
A tűzesetet a keletkezési helye szerinti illetékes 
hatóságnak igazolnia szükséges.  

3. Szőlőkultúrák esetén megtérítésre a jégeső, illetve tűz 
hatására a biztosított szőlőtermésben keletkező károk, 
továbbá a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisától – a 
BBCH skála 85-ös stádiumától – a bekövetkező jégeső 
okozta „többletráfordítás“ kerülnek. A Biztosító 
minőségi szőlőültetvények esetén 9000 kg-os 
maximális hektármennyiségig a „bogyópuhulás“ 
fenológiai fázisától (BBCH 85) a megállapított 
hozamveszteségen túl a károsodott terület biztosítási 
összegének 10%-áig téríti a „többletráfordítást“. 
Amennyiben a 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. 
 
Gyümölcskultúrák esetén 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. 
 

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 % 
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Sárgabarack: 
Extra osztály és I. osztály             0 % 
Leértékelés II. osztályba            30 % 
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé    70 % 
Nem hasznosítható gyümölcs        100 % 

 
Cseresznye, meggy: 

Extra osztály és I. osztály                0 % 
Leértékelés II. osztályba               30 % 
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé   70 % 
Nem hasznosítható gyümölcs        100 % 

 
Szilva: 

Extra osztály és I. osztály                0 % 
Leértékelés II. osztályba                 30 % 
Leértékelés feldolgozandó gyümölccsé   80 % 
Nem hasznosítható gyümölcs        100 % 

 
Eper, egres: 

I. osztály                           0 % 
Feldolgozandó gyümölcs           80 % 

    Teljes kár                  100 % 
 

Málna, szeder, áfonya: 
     I. osztály                           0 % 

Feldolgozandó gyümölcs               70 % 
    Teljes kár                   100 % 
 

Egyéb gyümölcsfajták: 
Kizárólag a keletkező mennyiségi károk kerülnek 
megtérítésre a látható minőségi szempontok 
figyelembevétele nélkül. 

 

4. A jelen különös szerződési feltételek alapján a 
Biztosító fedezi azon károkat, melyek mértéke 
egyrészt a biztosított mezőgazdasági növénykultúra 
biztosítási összegének legfeljebb 20%-a üzemi 
szinten, másrészt a károsodott terület biztosítási 
összegének 20%-os kárküszöbéig terjed. 
Kivételt képeznek ezek alól a tűzkárok, továbbá a 
szőlőtermésben bekövetkező „többletráfordítás“ és a 
gyümölcskultúrák minőségi jég-és tűzkárai. Ezen 
esetekben a biztosítási összeg a Biztosító kártérítése 
esetén korlátozás nélkül rendelkezésre áll.   

5. A jelen különös szerződési feltételekkel megkötött 
szerződés jégeső, tűz és vihar kockázatokra 
vonatkozó önrésze a díjtámogatásban részesíthető 
„A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási 
szerződéseknél választott önrészváltozat  függvénye. 
Az I. önrészváltozatban az önrész mértéke alapvetően 
a károsodott terület biztosítási összegének 5%-a. 
Kivételt képeznek a gyümölcs- és szőlőkultúrák. 
Almatermésű, héjas és csonthéjas gyümölcsöknél a 
jégeső és tűz kockázatok önrésze a károsodott terület 
biztosítási összegének 20%-a. Bogyós gyümölcsűek 
és szőlőkultúrák kárainál a jégeső és tűz kockázatok 
önrésze a károsodott terület biztosítási összegének 
10%-a. Gyümölcs- és szőlőkultúrák viharkockázatai a 

jelen különös szerződési feltételek alapján nem 
vonhatók fedezetbe. 
A II. önrészváltozat szerint a szántóföldi kultúrákat ért, 
a károsodott terület biztosítási összegének 5%-át 
meghaladó mértékű károk kerülnek megtérítésre. A 
kártérítésből a Biztosító nem von le önrészt. A II. 
önrészváltozat gyümölcs- és szőlőkultúrák, szántóföldi 
zöldségkultúrák és aromás-, gyógy- és 
fűszernövények esetén nem választható. 
A jelen különös szerződési feltételek alapján kötött 
biztosítási szerződések után díjtámogatás nem 
igényelhető. 
A Biztosító ugyanakkor alkalmazza a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a 
Biztosító részére a díjtámogatásban részesíthető „A”, 
„B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási 
szerződések feltételei értelmében megküldött adatokat 
a biztosítási szerződés szükség esetén elvégzendő 
módosításához.  

 
 

2. Cikkely 
A biztosítási díj 

 
A biztosítási díj a biztosított növénykultúra biztosítási 
összegének és díjtételének szorzata. 
A díjtételt kockázatonként, növénykultúránként és a 
mindenkori önrészváltozat szerint határozza meg a 
Biztosító. 
Az így kiszámolt biztosítási díj kármentességi engedmény 
és adó nélküli nettó díj. A jelen különös szerződési 
feltételekkel megkötött biztosítási szerződés 
kármentességi engedményének mértéke az alapul 
szolgáló, a díjtámogatásban részesíthető „A”, „B” vagy „C” 
típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések 
függvénye, kiszámításának alapja a mindenkori 
kötvénnyel igazolt biztosítási szerződés teljes biztosítási 
összege.  
Kármentességi engedmény visszavonása esetén a 
biztosítás díja a mindenkori kötvény teljes, az egyes 
biztosítási módozatokra adott kármentességi 
engedmények együttes összegével megnövekszik. A be 
nem fizetett díj(részletek) a kártérítés összegéből 
levonásra kerülnek.   
 
 

3. Cikkely 
A Biztosító szolgáltatása 

 
A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 
díjtámogatásban részesíthető „A”, „B” vagy „C” típusú 
mezőgazdasági biztosítási szerződések feltételeiben 
leírtak szerint jár el. 
A Biztosító tényleges veszteséget meghaladó kártérítést 
nem fizet. 
Amennyiben a jelen különös szerződési feltételek nem 
rendelkeznek másképp, a díjtámogatásban részesíthető 
„A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási 
szerződések feltételeinek rendelkezései az irányadók. 
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