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GJB-05 JELÛ NÖVÉNYI KULTÚRÁK JÉGBIZTOSÍTÁSA – SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK
A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a szerzôdési
feltételek rendelkezéseinek megfelelôen biztosítási szolgáltatást teljesít a
biztosítási szerzôdésben megnevezett biztosított részére. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerzôdés szerinti biztosítási események bekövetkezése miatt a biztosítási szerzôdésben, annak ajánlatában,
adatközlôiben meghatározott helyen, a növényi kultúrákban keletkezett
károk megtérítésére vonatkozik, amennyiben a szerzôdô (biztosított) a biztosítási szerzôdésben meghatározott biztosítási díjat megfizette.
A GJB-05 jelû növényi kultúrák jégbiztosítási szerzôdés a jelen Szerzôdési
Feltételek, valamint a Groupama Garancia Biztosító Zrt. GMGÁSZ-05 jelû
Mezôgazdasági Biztosítási Általános Szabályzatának feltételei alapján jön
létre, csak együtt érvényesek.
Amennyiben a jelen szerzôdési feltételek bármely rendelkezése eltér az
Általános Szabályzatokban foglaltaktól a jelen feltételek rendelkezései az
irányadóak.

1. A biztosító kockázatviselése
1.1. Kockázatviselés helyét a biztosítási szerzôdésben megjelölt, a 2. Biztosított növények és a biztosítási adatközlés fejezetben meghatározottak szerint biztosított növények termesztésére szolgáló földterületek (táblák, kertek) képezik.
1.2. A biztosító kockázatviselése legkorábban a biztosítási szerzôdésben
meghatározott idôpontban kezdôdik és a biztosítási idôszakon belül a biztosítási események fejezetben meghatározott idôtartamokon belül áll fenn.
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2. Biztosított növények és biztosítási adatközlés
2.1. Biztosított növényi kultúrák a biztosítási adatközlô(k)ben a következôk
alapján meghatározott növények:
a. a biztosítási adatközlésnek a biztosítottnál a tárgyévben termelt összes
növény területének legalább 50%-át felölelô növényi kultúrákra – ezen
belül az egyes biztosított növények termôterületének 100%-ára – ki kell
terjednie;
b. a biztosítani kívánt növények megnevezését, azok területi és terméshozam adatait, valamint a biztosítási egységárakat szerzôdéskötéskor,
ezt követôen minden év április 30-ig (elôzetes adatközlés) kell a biztosítóval közölni;
c. a biztosítani kívánt termésmennyiséget – a biztosított választása szerint –
táblánkénti részletezéssel vagy egy tételben, minden táblára azonos értékkel, de a reálisan várható hektáronkénti hozammal kell meghatározni;
d. a biztosítási egységárakat a szerzôdô felek közös megegyezéssel állapítják meg, figyelembe véve a biztosított érvényes értékesítési szerzôdéseit, illetve az adott év értékesítési lehetôségeit;
e. a kettôs hasznosítású növények (pl. cirokmag és szakáll, az anyarozs
stb.), továbbá a pillangós növények és egyéb szálas takarmányok magtermése esetén a fô- és támasznövény hozam és egységár adatait
külön-külön kell biztosítani és adatközölni;
f. a lucerna magfogását az elsô kaszálást, az anyarozs területeket pedig a
fertôzés elvégzését követôen azonnal, táblánkénti részletezéssel, a táblaszám megjelölése mellett kell közölni a biztosítóval.
2.2. A szerzôdési feltételek alapján nem biztosíthatók:
– a sarjú dohány,
– a zöldtrágyának vetett növények,
– a vegyes zöldségek,
– a dísznövények,
– a csemetekertek, szôlôgyökereztetô- és faiskolák,
– az erdészeti kultúrák fenyôfa ültetvények (karácsonyfatelepek),

– az üvegházakban, meleg- és hidegágyakban, fóliasátrakban nevelt növények,
– a fóliaházban palánta-elôállítás céljából nevelt palánták,
– a rétek, legelôk és nádasok.
2.3. Az elôzetes adatközléskor megadott egységárak a biztosítási idôszakon belül, utólag nem módosíthatók.
2.4. A lábonálló növények hektáronkénti biztosított termésmennyisége a
biztosítási idôszakon belül mindaddig, amíg biztosítási esemény nem következik be a valóságban várható termés mértékéig módosítható a következôk
figyelembevételével:
a. a valóságban várható termés mértékére vonatkozó hozam leszállítási bejelentésnek cirokszakállnál, cukor- és takarmányrépánál, dohánynál, paprikánál, rizsnél, siló- és szemeskukoricánál, szôlônél és téli almánál július 15éig, egyéb növényeknél június 15-éig kell a biztosítóhoz beérkeznie;
b. a hozam módosítható egyes táblákra (keretekre) korlátozottan is abban
az esetben, ha a biztosítási adatközlés táblánkénti (keretenkénti) részletezéssel történt.
Amennyiben a biztosító a hozammódosítási bejelentésrôl 15 napon belül
írásban nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a hozammódosítási
bejelentést a 16. napon tudomásul vette volna. A biztosító a hozamfelemelésre, illetve a hozamleszállításra vonatkozó bejelentéseket a helyszínen
kivizsgálhatja és az indokolatlan kérelmeket elutasíthatja.
2.5. A tôkiveréses károk után a biztosító által térített növények helyett, a
terület újrahasznosításaként vetett, palántázott kultúrákra, valamint a károsodott növény csökkent állományának meghagyása esetén azok csak biztosításra bejelentés után tekinthetôk biztosítottnak.
2.6. A biztosítási adatközlést követôen a biztosított növények területében
történô változást, a más növénnyel történô helyettesítést (pótlást), nem biztosítási esemény miatti értékcsökkenést a biztosítóhoz írásban be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezményei a biztosítottat terhelik.
Ha az egyes biztosított növényi kultúrák valóságosnál kisebb területe került
biztosításra, a biztosító aránylagos kártérítést alkalmaz.
2.7. Amennyiben a biztosító a változás bejelentést tudomásul vette, kockázatviselése a vonatkozó bejelentés beérkezését követô nap 0 órájától kezdôdik, kivéve, ha a biztosítási esemény már korábban bekövetkezett.

3. Biztosítási összeg és önrészesedés
3.1. A biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított növények területi és terméshozam adatai alapján a biztosítási egységárral számított értéknek. Amennyiben a biztosított termésmennyiség a 2. fejezetben foglaltaknak megfelelôen módosításra kerül, ennek alapján módosul a biztosítási összeg.
3.2. A jég- és tűzkárok esetében a biztosító 10%-os levonásos önrészt alkalmaz káreseményenként, azaz a megállapított szolgáltatási összeg 10%-os
önrésszel csökkentésre kerül.
Jégkárok esetében a biztosító a 10%-os levonásos önrészen túl 5%-os abszolút önrészt is alkalmaz jégkár eseményenként.
A fentiek alapján a károsodott terület biztosítási összegének 5%-át el nem
érő mértékű jégkár nem kerül kifizetésre, és az ezt meghaladó károk esetén
sem kerül kifizetésre a károsodott terület biztosítási összegének 5%-ának
megfelelő kárösszeg – abszolút önrész –, és a kárnak a károsodott terület biztosítási összegének 5%-át – abszolút önrész – meghaladó részéből a szolgáltatási összeg (kárösszeg) 10%-a levonásos önrészként kerül levonásra.
Tűzkárok esetén a 10 000 Ft-ot meg nem haladó károkat a biztosító nem
téríti meg.
Egy káreseménynek minôsülnek azok a károk, amelyek ugyanazon biztosítási eseménybôl eredôen 72 órán belül keletkeztek.
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4. Biztosítási díj
A biztosítási díjtétel a biztosított által választott önrésztôl függôen arányosan változó.
4.1. A biztosítási díjtétel két részbôl tevôdik össze, úgymint
– alapdíjtételbôl, amely a biztosítási összeg meghatározott százaléka, és
– díjtétel szorzóból, amelyet a kárelôzmény, illetve a terület díjkategória
határoz meg.
4.2. A biztosítási díjat a Díjszabásban szereplô díjtételek alkalmazásával
számítja ki a biztosító.

5. Biztosítási események és a kárösszeg megállapítása
A. JÉGBIZTOSÍTÁS
5.1. Biztosítási esemény a kockázatviselés helyén bekövetkezô jégverés.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosított lábonálló növények
jégverés miatt keletkezô kárainak megtérítésére terjed ki, abban az esetben, ha a biztosítási esemény a biztosító kockázatviselésének idôtartama
alatt következik be.
Jégkárnak minôsül:
a. a növények termésében a jégverés miatt elôálló súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség (továbbiakban: súlycsökkenési kár);
b. az a minôség értékcsökkenés, melyet a jégverés okoz a dohánylevélben,
a rostkender és a rostlen szártermésben, a zöldpaprika, fûszerpaprika,
dinnye, uborka, spárgatök, zöldborsó, zöldbab, valamint az alma, körte,
birs, kajszi-, ôszibarack, szilva, cseresznye, meggy termésében, továbbá
a kosár- és nemesfûz vesszôjében (továbbiakban: minôségi értékcsökkenési kár);
c. a növények tôállományának jégverés következtében elôálló olyan mértékû – 50%-ot meghaladó – kipusztulása, amely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé és
– az ôszi vetésû, ültetésû, telepítésû, szántóföldi növényeknél, a szamócánál, valamint a zöldborsónál május 15-e,
– a tavaszi vetésû, ültetésû és tavasszal palántázott szántóföldi növényeknél május 31-e elôtt következik be (továbbiakban: tôkiveréses kár).
5.2. A biztosító kockázatviselése
a. szántóföldi növényeknél a kikeléstôl, kiültetéstôl, kipalántázástól, telepítéstôl;
b. almástermésû és csonthéjas gyümölcsöknél az elsô tisztuló hullás befejezôdésétôl;
c. héjas gyümölcsöknél az elvirágzástól;
d. bogyós gyümölcsöknél az elsô virágok megjelenésétôl, szamócánál az
általános virágzástól;
e. szôlônél, komlónál, kosár- és nemesfûznél a rügyfakadástól;
f. anyarozsnál a fertôzés elvégzése után kezdôdik és a növények learatásáig, a termés leszedéséig, földbôl való kiszedéséig, leszüreteléséig tart.
5.3. A kárösszeg megállapítása a következôk szerint történik:
a. Súlycsökkenési és minôségi értékcsökkenési károsodások esetében
– a károsodott terület nagysága;
– a növények biztosítási esemény nélkül egységnyi területen (1 ha-on)
várható becsült hozama, legfeljebb a biztosított hozam károsodott
területre jutó mennyisége;
– a becsléssel megállapított kárszázalék (minôségi értékcsökkenési károknál e szerzôdési feltételek mellékletében részletezett értékcsökkenési kulcsok alkalmazásával kialakított kárszázalék);
– az adatközlôn feltüntetett biztosítási egységár figyelembevételével
állapítja meg a biztosító.
b. Minôségi értékcsökkenési károk esetén, ha a növény termésének egy részét már a jégverés idôpontja elôtt betakarították, a kárösszeg megállapítása a károsodott növény biztosítási esemény bekövetkezése nélkül várható becsült hozama, legfeljebb a biztosított hozam károsodott területre jutó
mennyisége alapján történik, amelybôl levonásra kerül a jégverés elôtt betakarított termésmennyiség károsodott területre jutó arányos része.
c. A tôkiveréses jégkárok kárösszegének megállapítása az 50%-ot meghaladó mértékben elpusztult növényállomány területének nagysága figyelembevételével történik.
A tôkiveréses károknál – függetlenül attól, hogy a károsodott területre
kiszámított biztosítási összegének 30%-a a kárösszeg.
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Ha a károsodott terület növényállománya egyéb kockázaton kívüli okok
miatt már a jégverés elôtt is hiányos beállottságú volt, a kárösszeg meghatározása az állományhiány mértékével arányosan csökkentve történik.
5.4. A május 15-ét, illetve május 31-ét megelôzô részleges tôkiveréses jégkárosodás (a tôkipusztulás nem haladja meg az 50%-os mértéket), valamint a jelzett idôpontok után bekövetkezô részleges vagy teljes tôkiverésben megnyilvánuló jégkárok súlycsökkenési kárnak minôsülnek.
B. TÛZBIZTOSÍTÁS
5.5. Biztosítási esemény a kockázatviselés helyén bekövetkezôs vagy arra
átterjedô tûz, illetve villámcsapás.
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosított lábonálló növények
ezen események miatti súlycsökkenési, illetve állagkárainak megtérítésére
terjed ki, amennyiben a biztosítási események a biztosító kockázatviselésének idôtartama alatt következnek be.
Súlycsökkenési kár: a növények termésében – ideértve a gabonafélék külön
nem biztosított szalmáját is – biztosítási esemény miatt elôálló súlycsökkenést okozó termésveszteség.
Állagkár: a gyümölcsök, szôlôk, komló, kosár- és nemesfûz állagának biztosítási esemény miatt bekövetkezô elpusztulása.
5.6. A biztosító kockázatviselése
a. a súlycsökkenési károk esetében:
– a szántóföldi növényeknél a kikeléstôl, kiültetéstôl, kipalántázástól,
telepítéstôl, a növény learatásáig, a termés leszedéséig, a földbôl való
kiszedéséig, leszüreteléséig tart,
– a gyümölcsöknél, szôlônél, komlónál, kosár- és nemsfûznél a termés
leszedéséig, leszüreteléséig tart;
b. ültetvények állagkárai esetében a telepítéstôl kezdôdôen arra az idôszakra vonatkozik, amíg az ültetvényt ilyen minôségben mûvelésben tartják.
5.7. A kárösszeg megállapítása a következôk szerint történik:
a. a súlycsökkenési károk esetében a károsodott terület nagysága, a növények biztosítási esemény nélkül egységnyi területen (1 ha-on) várható
becsült hozama, legfeljebb a biztosított hozam károsodott területre jutó
mennyisége, valamint biztosítási egységára figyelembe-vételével;
b. az állagkároknál a ténylegesen károsodott terület alapján.
A kártérítési összeg mértékére a biztosítási szolgáltatás 7.4. pontjánál leírtak a mérvadók.

6. Kizárások
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége – a GMGÁSZ általános kizárásain túlmenôen – tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki
azokra a károkra, amelyek:
a. a magtermés csíraképességének csökkenésében vagy a termés
egyéb beltartalmi értékveszteségében nyilvánulnak meg;
b. a biztosítási adatközlôben nem szereplô és utólag változásjelentéssel sem biztosított növényekben, továbbá a kettôs hasznosítású növények biztosításra be nem jelentett iker- vagy társtermésében (pl. cirokszakáll és mag) keletkeztek;
c. a jégverés által
– a magjáért (gyümölcséért, gumójáért stb.) termelt növények
melléktermékeiben (szalmában, szárban stb.) keletkeztek;
– a szôlônél a vesszôben és a tôke többéves részeiben,
– gyümölcsöknél a hajtásokban és a termôfelület többéves részeiben (a törzsben, a termôágban stb.) keletkeztek;
d. a jégverés mechanikai hatásán kívül egyéb hatása (pl. hideghatás)
miatt keletkeztek: bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb
büntetô jellegû költségek, illetve üzemszüneti veszteségek;
e. a kár rendezéséhez szükséges lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak.

7. Biztosítási szolgáltatás
7.1. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felsô határát az
adott növény károsodott területére jutó biztosítási összegének szerzôdésben rögzített százaléka képezi.
7.2. Súlycsökkenési károk, minôségi értékcsökkenési károk, valamint tôkiveréses jégkárok esetében a biztosító az 5. Biztosítási események és a kárösszeg

megállapítása fejezetben meghatározottak szerint megállapított kárösszeg
biztosítási szerzôdésben rögzített százalékát (továbbiakban: kártérítési öszszeg) fizeti meg. Amennyiben a szerzôdésben erre vonatkozóan nem történt
megállapodás, a biztosító a kárösszeg 90%-át tekinti kártérítési összegnek.
7.3. Valamely növény egyidejû súlycsökkenési és minôségi értékcsökkenési
kára esetén a biztosító az ezekre a 7.2. pont szerint külön-külön megállapított kártérítési összeget fizeti ki, azonban a kártérítés együttes összege
nem haladhatja meg a 7.1. pont szerint számított határösszeget.
7.4. Állagkárok esetében az adott növény károsodott területére jutó biztosítási összegének 20%-a képezi a biztosító szolgáltatási kötelezettségének
felsô határát.
7.5. Biztosítási események ismétlôdô bekövetkezése esetén a biztosító
újabb szolgáltatást (kártérítést) a korábbi beszámításával teljesít.
7.6. A biztosító alulbiztosítás esetén a kártérítési összeget az adott növény
biztosított és a tényleges területének arányában csökkenti.
7.7. A kárfelvételi jegyzôkönyvben megállapított kártérítési összeg akkor
tekinthetô véglegesen jóváhagyottnak, ha a biztosított és a biztosító a
jegyzôkönyv felvételétôl számított 15 napon belül nem tesz írásban eltérô
nyilatkozatot, vagy a nyilatkozattételrôl írásban lemond.
7.8. A biztosító szolgáltatását a kártérítési összeg végleges jóváhagyását
követô 15 napon belül a biztosítottnak vagy írásbeli meghatalmazottja részére átutalással a törvényes magyar fizetôeszközben teljesíti.

8. Kötelezettségek biztosítási esemény
bekövetkezésekor
8.1. A biztosítottnak a biztosítási eseményt bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésôbb az észleléstôl számított 2 munkanapon belül be kell je-

lentenie a biztosítási szerzôdést kezelô biztosító egységhez, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetôvé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenôrzését. Ha ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
Lényeges körülmények: a kártérítés jogalapja, a káresemény bekövetkezésének idôpontja, a kár összege.
8.2. A biztosított a biztosítási eseményt követôen köteles a jó gazda gondosságával eljárni és tôle telhetôen gondoskodnia kell a további kár enyhítésérôl és elhárításáról, mely intézkedések során követnie kell a biztosító
útmutatásait, elôírásait, kivéve ha a biztosító mulasztása miatt ezek nem
voltak beszerezhetôk.
8.3. A biztosító köteles a kárbejelentés beérkezését követô 5 munkanapon
belül a kárrendezési eljárás megkezdésérôl intézkedni. A biztosított a kár
helyszínét a kárrendezési eljárás megindításáig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathatja meg. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvû változtatások következtében a biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása
lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
8.4. A kármegállapítással vagy az azzal kapcsolatos felülvizsgálat eredményével szemben mindaddig írásbeli kifogással lehet élni, míg a kár ismételt
megállapítása szempontjából lényeges körülmények kideríthetôk.
8.5. A biztosító képviselôje jogosult az adatfelvétel, illetve a kárbecslés
helyességének megállapítása céljából a tulajdoni (bérleményi stb.) okmányokba, a kötelezô nyilvántartásokba, elszámolásokba, szerzôdésekbe betekinteni. A biztosított köteles ezen okmányokat a biztosító rendelkezésére
bocsátani.
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