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szerződési feltételek módosítása
növény- és állat (mezőgazdasági) 
biztosítási szerződésekhez

kárrendezési okiratok záradék

A mezőgazdasági biztosítások szerződési feltételei bizto-
sítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény (Bit) 96. § (8) bekezdése alapján az alábbiakban 
meghatározottak szerint módosulnak: 

1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendel-
kezésre kell bocsátani a biztosítási esemény bekövetke-
zésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás 
mértékének meghatározásához szükséges alábbi okira-
tokat és okiratnak nem minősülő dokumentumokat:

·  a biztosítási esemény bekövetkezésének tényét igazoló 
okiratokat, és az okiratnak nem minősülő 
dokumentumokat,

·  a biztosítottnak/károsultnak a biztosítási esemény 
kivizsgálására vonatkozó teljes dokumentációját,

·  a bekövetkezett vagyoni hátrány mértékét – a költségeket 
is beleértve – igazoló okiratokat, és az okiratnak nem 
minősülő dokumentumokat,

·  a károsult áfa visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatát,
·  hatósági / rendőrségi / bírósági eljárás során az adott 

biztosítási eseménnyel összefüggésben keletkezett, a biz-
tosított rendelkezésére álló dokumentumokat, 
határozato(ka)t,

·  a károsult(ak) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 
adott káresemény kapcsán más károkozóval, illetve biz-
tosítóval, vagy más biztosítási szerződés alapján 
érvényesített(ek)-e

·  az egyes mezőgazdasági biztosítások szerződési felté te-
leiben a biztosítási esemény sajátosságaira tekintettel 
előírt okiratokat és/vagy okiratnak nem minősülő 
dokumentumokat.

Speciális előírások növény- és erdő elemi kár biztosítások 
esetén
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendelke-
zésre kell bocsátani az alábbi okiratokat és okiratnak 
nem minősülő dokumentumokat:

·  az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentését,

·  a permetezési napló másolatát,
·  a táblatörzskönyv másolatát,
·  a gazdálkodás egészére vonatkozó vetésterv másolatát,
·  a tűzoltósági jelentés másolatát, 
·  erdő kár esetén szükséges speciális okiratok és okiratnak 

nem minősülő egyéb dokumentumok 
-  a területileg illetékes Erdőfelügyelet erdőlapjának 

másolatát (E-lap),
-  az erdőterv másolatát,
-  az erdősítésre kapott normatív támogatásról szóló  

igazolás másolatát,
-  az erdősítéskor elvégzett szakmailag indokolt és  

igazolt költségekről szóló számlák másolatát.

Speciális előírások állatbiztosítások esetén
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendelke-
zésre kell bocsátani az alábbi okiratokat és okiratnak 
nem minősülő dokumentumokat:

·  az állatállományról szóló nyilvántartási napló másolatát,
·  legeltetési nyilvántartás másolatát,
·  tartástechnológiai leírást, nyilvántartást,
·  takarmányozási napló másolatát,
·  az elhullási napló másolatát,
·  a kiadási bizonylat másolatát,
·  a kényszervágási javaslat, a mérlegelési jegy és az elszá-

molás másolatát,
·  az állatorvosi kezelési napló másolatát,
·  a hulla elszállítását és megsemmisítését igazoló iratok 

másolatát,
·  az állatkórházi és az oda- és visszaszállításról szóló 

számla másolatát,
·  az állatállomány darabszámát, illetve súlyát igazoló 

vagyonnyilvántartó lapok, leltárívek és önköltségszámí-
tások másolatát,

·  az elkobzásról szól igazolás másolatát.

Speciális rendelkezések az Állatállományok természeti 
csapás és elemikár biztosításához
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendelke-
zésre kell bocsátani az alábbi okiratokat és okiratnak 
nem minősülő dokumentumokat:

·  az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentését,
·  a tűzoltósági jelentés másolatát,
·  a GeoRisk Földrengéskutató Intézet jelentésének 

másolatát,
·  a területileg illetékes vízügyi intézet másolatát.



Speciális rendelkezések az Állatállományok 
költségkiegészítő biztosításához
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendelke-
zésre kell bocsátani az alábbi okiratokat és okiratnak 
nem minősülő dokumentumokat:

·  a hatósági igazolásokat vagy határozatok, különösen a 
leölési határozat, a zárlat elrendelését igazoló dokumen-
tum másolatát,

·  a hatósági rendeletre leölt állatok utáni kártalanítási 
határozat másolatát,

·  az állatállomány tulajdonosának nyilatkozatát a kártala-
nítási határozat jogerőre emelkedéséről,

·  állami kártalanítási eljárás során keletkező iratok, a kár-
talanítás kifizetését igazoló pénzügyi bizonylat 
másolatát.

Speciális rendelkezések Nagyértékű lovak biztosítására
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez rendelke-
zésre kell bocsátani az alábbi okiratokat és okiratnak 
nem minősülő dokumentumokat:

·  hatósági állatorvosi igazolást, vagy a Magyar Állatorvosi 
Kamara Lógyógyász Tagozatának tagjától egy pontos, tár-
gyilagos, a káreseményt rögzítő jegyzőkönyv másolatát,

·  elhullás esetén a hatósági állatorvos, vagy a Magyar 
Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozatának tagja által 
az elhullást követően készített lódiagramm másolatát,

·  állatorvosi kezelési költségekről és szállítási költségekről 
a számla másolatát,

·  sportló-, tenyész- illetve törzskönyvi nyilvántartás 
másolatát,

·  a Magyar Lovas Szövetség által nyilvántartott, a tárgyévre 
érvényes startengedély másolatát,

·  a tulajdonjogot igazoló okirat másolatát,
·  a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) által 

hitelesített lóútlevél másolatát,
·  a származási lap másolatát,
·  a „Nagyértékű lovak biztosításának különös biztosítási 

feltételei – Szállítási kockázatra adott záradék esetén a 
szállítási jármű hatósági engedélyének másolatát,

·  a „Nagyértékű lovak biztosításának különös biztosítási 
feltételei  – verseny kockázatra adott záradék esetén a 
versenyen hivatalosan jelenlévő állatorvos esetleírásá-
nak másolatát.

2. A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettsé-
gével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző 
állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár követ-
kezményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános 
forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, 
javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános 
forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére 
csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illet-
ve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltün-
tetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből 
annak összege kiszámítható.

3. A felsorolt okiratokon kívül a biztosítottnak illetve a 
károsultnak a bizonyítás általános szabályai szerint más 
módon is joga van a károk és költségek igazolására 
annak érdekében, hogy követelését érvényesítse.

4. A biztosító a szolgáltatását a biztosítási esemény 
bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő 
szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges 
adatoknak, okmányoknak, dokumentációnak a biztosító-
hoz történt beérkezésétől számított 30 (harminc) napon 
belül forintban nyújtja a károsult részére.

5. A mezőgazdasági biztosítási szerződésekre nem vonat-
koznak az általános szerződési feltételek azon rendelkezé-
sei, melyek a szolgáltatás teljesítésének az esedékességét 
a káresemény tekintetében indult büntető vagy szabály-
sértési eljárás jogerős befejezésétől teszik függővé.

6. Jelen záradékban nem érintett – és a 2003. évi LX. tör-
vény (Bit) 96. § (8) bekezdésével nem ellentétes – kérdé-
sekben a vagyon- és mérnöki biztosítások szerződési fel-
tételei továbbra is alkalmazandók.
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