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GTFB-05 JELÛ NÖVÉNYI KULTÚRÁK TÉLI FAGYBIZTOSÍTÁSI 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 növényi kultúrákban keletkezett károk megtérítésére vonatkozik, amennyiben a szerzôdô (biztosított) a biztosítási
adatközlésben meghatározott biztosítási díjat részben vagy egészben megfizette.
A növényi kultúrák téli fagybiztosítási 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 helye a biztosítási szerzôdésben megjelölt, a 2. Biztosított növények és biztosítási adatközlés fejezetben meghatározottak szerint biztosított növények termesztésére szolgáló földterületek (táblák).
1.2. A biztosító kockázatviselése biztosítási szerzôdésben meghatározott
idôpontban, de nem korábban, mint a biztosított növények kikelése kezdôdik, és a tárgyév március 31-ig tart.
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2. Biztosított növények és biztosítási adatközlés
2.1. Biztosított növényi kultúrák a biztosítási adatközlô(k)ben meghatározott növények, amelyek a következôk lehetnek:
a. ôszi kalászosok (búza, rozs, ôszi árpa, triticale);
b. ôszi káposztarepce;
c. ôszi takarmány keverékek.
2.2. Az adatközlésnek az elôzô pontban felsorolt növények közül mindazokra ki kell terjednie, amelyek a biztosított által használt területeken
tárgyévet megelôzô év ôszén elvetésre kerültek, kivéve az ôszi káposztarepcét, amely a biztosításból kihagyható.
2.3. A biztosítani kívánt növények megnevezését, azok területi és terméshozam adatait, valamint a biztosítási egységárakat legkésôbb a tárgyévet
megelôzô év november 30-ig kell a biztosítóval közölni. Ezt megelôzôen a
biztosító táblaszintû állapotfelmérést végez és a ki nem kelt, hiányosan kelt,
illetve gyengén fejlett állományú területeket a biztosításból kizárja.
2.4. 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,
a biztosítási egységárakat a szerzôdô felek közös megegyezéssel állapítják
meg.

3. Biztosítási összeg
A biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított növények területi és
terméshozam adatai alapján a biztosítási egységárral számított értéknek,
amely az adatközlés után nem módosítható.

4. Biztosítási díj
A biztosítási díjat a biztosított terület (ha), a hozam (t/ha), az egységár (Ft/t)
és a díjtáblázatban szereplô díjtétel (%) szorzataként kapjuk meg.

5. Biztosítási események
5.1. Biztosítási eseménynek minôsül a biztosított növények kifagyás, felfagyás, kipállás (továbbiakban: téli fagy) miatt, a tôállomány 50%-át meghaladó mértékû kipusztulásában megnyilvánuló állománykipusztulásos kár,
amely kiszántást, illetve újrahasznosítását teszi szükségessé.
5.2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag a kockázatviselési idô
tartama alatt bekövetkezô téli fagy miatti kipusztulásra terjed ki, abban az
esetben, ha a károsodott terület kiszántásra került vagy a területet tárgyév
június 15-ig újrahasznosítják.

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 téli fagy miatt részleges (50%-ot meg nem haladó mértékû) állománykipusztulásban nyilvánulnak meg;
b. az állati kártevôk és kórokozók által keletkeztek;
c. a hiányos kelés, illetve
d. a termesztéstechnológiai elôírások be nem tartása vagy azok
helytelen végrehajtása miatt léptek fel.

7. Biztosítási szolgáltatás
7.1. A biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felsô határát az
adott növény károsodott területére jutó biztosítási összegének 20%-a képezi.
7.2. A kártérítési összeg megállapítása a kiszántást, illetve újrahasznosítást
szükségessé tevô mértékben elpusztult növényállomány területének nagysága figyelembevételével történik.
7.3. Abban az esetben, ha a biztosított növénynek nem a tényleges területe volt biztosítva, a biztosító a kártérítési összeget az adott növény biztosított és a tényleges területének arányában csökkenti.
7.4. A kártérítési összeg folyósításának elôfeltétele, hogy a biztosított a károsodott növény újrahasznosítását (kiszántását, felülvetését) tárgyév június
15-ig befejezze, és ennek megtörténtét írásban a biztosítónak bejelentse.
A bejelentésnek tartalmaznia kell az újrahasznosítás idôpontját, az újrahasznosításként alkalmazott növény megnevezését és az újrahasznosított
terület nagyságát.
7.5. A biztosító nem ismeri el újrahasznosításként, ha a kiritkult állományt
lucerna vagy heremagvakkal felülvetik.
7.6. 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.
7.7. 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 jelentenie 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 lénye-
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ges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
Lényeges körülmények: a kártérítés jogalapja, 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 szük-
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séges 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.

