Mezőgazdasági biztosítás
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi Fióktelepe
Ausztriában bejegyzett biztosító fióktelepe

		

Termék: Növénybiztosítás

Tájékoztatjuk, hogy a jelen termékismertető egyszerűsített áttekintést nyújt a biztosítási termékre vonatkozó legfontosabb
információkról. A terméket érintő és az azzal kapcsolatos valamennyi szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás
• a biztosítási ajánlaton
• a biztosítási kötvényen és
• a megállapodás szerinti szerződési feltételekben található meg.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Mezőgazdasági termelés biztosítása.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A termelési ágtól függően biztosítottak:

Nem biztosítottak:

a mezőgazdasági növénykultúrák főterményeiben
meghatározott szélsőséges időjárási események
következtében keletkező mennyiségi veszteségek,

a rendkívüli természeti eseményekből (pl.: iszapár,
lavinák, földrengések) eredő károk,

a növények védelmét szolgáló fedésekben és
technikai berendezésekben meghatározott
szélsőséges időjárási események által okozott
károk

az ajánlat benyújtásakor már bekövetkezett károk,

a meghatározott biztosítási összeg mértékéig.

a szándékosan előidézett károk,
a biztosítottnak a termelés során elkövetett
gazdálkodási hibáiból eredő kárai.

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
A teljes biztosítási kötelezettség megsértése
esetén a biztosított növénykultúra teljes biztosítási
összege annak teljes terülére (biztosított és nem
biztosított) felosztásra kerül.
Kár esetén a biztosító a megállapodás szerinti
önrészt alkalmazza.
A károsodott táblán a biztosító kármegállapítását
megelőzően elvégzett betakarítás, talajmunkálatok
vagy a terület megváltoztatása esetén a biztosító
mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól.
Szándékos vagy súlyos gondatlan károkozás
eredményezheti a biztosító szolgáltatási
kötelezettsége alóli mentesülését.
A szerződéses megállapodások megsértése
a biztosítási fedezet megszüntetését vagy
korlátozását vonhatja maga után.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet a megegyezés szerinti kockázatviselési helyen a biztosító felé idejében megadott biztosított
vagyontárgyakra terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• Az Österreichische Hagelversicherungot teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell tájékoztatni a biztosított kockázatok
vonatkozásában a szerződés megkötése előtt és a szerződés időtartama alatt.
• Egy gazdaság ugyanazon növénykultúrájának teljes területét, teljes védőrendszerét biztosítani kell (teljes biztosítási
kötelezettség).
• A biztosított növénykultúrára/védőrendszerre vonatkozó éves adatközlést és változásbejelentést idejében meg kell tenni a
biztosító felé.
• A biztosítási díjat megállapodás szerint kell megfizetni.
• A kárt a biztosító felé a megegyezés szerinti határidőn belül kell bejelenteni.
• A kármegállapítás folyamán a biztosítóval együttműködni szükséges.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat banki átutalással kell megfizetni úgy, hogy az a megállapodás szerinti fizetési határidőig a biztosító
bankszámlájára megérkezzen.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
Kezdet: a kockázatviselés az egyes kockázatok vonatkozásában megegyezett időpontokban, a növények védemét szolgáló
techhnikai eszközök esetén a berendezés műszaki átvételét követően kezdődik.
A biztosító kockázatviselése véget ér:
– a biztosítási szerződésnek a mindenkori biztosítási időszak (=naptári év) végével történő felmondásával,
– a biztosított növénykultúra betakarításával,
– bizonyos kockázatok vonatkozásában a megállapodott időpontokban,
– növények védemét szolgáló technikai berendezések esetén a védelmi funkció megszűnésével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Írásban, az előírt határidőn belül.
• A biztosítási időszak végére, 30 nappal a biztosítási időszak lejárta előtti, legkésőbb december 1. napján a biztosítóhoz
beérkező felmondással.
• A biztosítási szerződést felmondását kezdeményezheti a Szerződő vagy egy általa bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

