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MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSOK 

ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL 
 

 

I. Általános biztosítási feltételek 
 
1. Ptk.1-tól való eltérések: 

- A biztosítási szerződésből eredő igényekre vonatkozó elévülés idő - az általános elévülési szabálytól eltérően 
- egy (1) év. 

- A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a biztosító harminc (30) napos türelmi időt biztosít a díj megfi-
zetésére, mely határidő alatt a kockázatviselése fennáll és a határidő leteltét követően a biztosítási szerződés 
felszólítás nélkül is megszűnik. Érdekmúlásnak minősül vagyonbiztosításokban a tulajdonjog átszállásának 
az az esete, ha a biztosított vagyontárgy más jogcím alapján már korábban az új tulajdonos birtokában volt. 

- Többszörös biztosítás esetén az elsőként megkötött vagyonbiztosítás lesz érvényes. 
- Az 1.3.2. pont alapján nem jöhet létre szerződés a biztosító válasza nélkül. 

 
2.  Eltérések a korábbi szerződési feltételektől jogszabályváltozás miatt: 

 
- A Bit.2 módosítása miatt az Ügyfél-tájékoztató biztosítási titokra vonatkozó fejezete módosult. 

- Az FM3 rendelet hatálybalépésével, illetve módosításával a 8.1.3. pontban a díjtámogatott szerződésekre 
vonatkozó adatátadás határideje módosult. 

- A növénybiztosítási feltétel a VP3-17.1.1-16 számú mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 
részletes feltételeiről szóló pályázati felhívás alapján került kialakításra. 

- A 8.1.3. pontban a díjtámogatott szerződésekre vonatkozó adatok pontosításra kerültek, illetve az adatát-
adás határideje módosult. 

- A 10.5.3. elektronikus kárakta kötelező tartalmi elemei kiegészítésre kerültek. 

- A Bit.2 módosítása miatt a biztosítási titokra vonatkozó fejezet (16. pont) módosult. 
- Az 1.4.3. pontban a biztosítási időszak a VP3-17.1.1-16 pályázati felhívás alapján pontosításra került. Az elekt-

ronikus kárakta tavaszi fagykár esetén - a VP3-17.1.1-16 pályázati felhívás alapján - a károsodott növénykul-
túráról készült digitális képi bizonyítékot is tartalmazza. 

 
3. Korábbi szerződéses gyakorlattól való eltérések: 

- A díjtámogatott növénybiztosítás, illetve a növény- és erdő elemikár biztosítás feltételei egységesítésre kerül-
tek. 

- Az 5.1.1. pont általános kizárásai bővültek. 
- A 6.3.1. pont alapján a respiró időtartama harminc napra módosult. 
- Az éves adatközlés szabályai a 7.1.2. pont szerint pontosításra kerültek. 
- A kárenyhítés elszámolásának szabálya módosult a 9.2.4. pont szerint. 
- Az észrevételek, panaszok eljuttatására vonatkozó rész, a biztosítási titokról és a személyes adatok kezelésé-

re vonatkozó, illetve a biztosítási titokra vonatkozó szabályok külön dokumentumba kerültek. 
- A 3.2. pontban a biztosítási összeg meghatározása, illetve a túl- és alulbiztosítottság fogalmai pontosításra 

kerültek. 
- A 6. pontban a biztosítási díj megállapítására, illetve a díjfizetési kötelezettségre vonatkozó meghatározások 

módosultak. 
- A 11. pontban a biztosító szolgáltatására vonatkozó meghatározások pontosításra kerültek. 
- A 8.5. pontban újonnan bekerült a szerződés módosítására vonatkozó rész. 
- 10.5.5. pontban a károk megállapításának általános szabályai kiegészítésre kerültek. 
- A 16. pontban a hatóságok részére történő adattovábbítás részletezése pontosítva lett. 
- Az 1.2.a, pontban újonnan bekerült a mezőgazdasági számlaszám. 
- 9.2.4. pontban a kármegelőzés szabályai pontosításra kerültek. 

 
4. Legutolsó szerződéses gyakorlattól való eltérések: 

- Nincs változás 
 

                                                 
1 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
2A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
3A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 19/2014. (X.29.) FM rendelet 
4
 A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, valamint a VP3-17.1.1-16 

számú mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló pályázati felhívás 
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II. Különös biztosítási feltételek 
 

1. Eltérések a korábbi szerződési feltételektől jogszabályváltozás4 miatt: 
 

- A hozam megfogalmazása referencia hozamra változott. 
- A 22.2. pontban a díj megfizetéséről szóló igazolás határideje módosult. 
- A 24.3. pontban a díjelőírásra vonatkozó adatok benyújtási határideje módosult. 
- Mindhárom díjtámogatott biztosítási típus esetén („A”, „B”, „C”) a viharkár tartalmazza a homokverés kárne-

met is. 
- Mindhárom díjtámogatott biztosítási típus („A”, „B”, „C”) kiegészült az őszi fagy kárnemmel. 
- A tűzkár kockázat fogalma pontosításra került. 
- Az „A” és a „B” biztosítási típusban köthető növénykultúrák módosításra kerültek. 
- A 17.2. pontban meghatározásra került a díjtámogatást igénybe vehetők köre. 
- A referenciahozam megfogalmazása változott a 20. pontban. 
- A 22.2. pontban a díj megfizetéséről szóló igazolás határideje módosult. 
- A biztosító szolgáltatására vonatkozó szabályok a 23. pontban pontosításra kerültek. 
- A tavaszi fagykár fogalma a 2011. évi CLXVIII. törvény változása miatt módosításra, illetve az aszály fogalma 

kiegészítésre került. 
- 18.1.1. pontban módosult az „A” csomagbiztosításban köthető növénykultúrák köre. 
- 18.2.1. pontban módosult a „B” módozatban köthető növénykultúrák köre. 
- 18.3.1. pontban módosult a „C” módozatban köthető növénykultúrák köre. 
- „B” módozatban négy új kockázatra (aszály, árvíz, tavaszi fagykár, felhőszakadás kár) köthető biztosítás. 
- Változott az üzemi szintű hozamcsökkenés mértéke. 

 
2. Eltérés a legutolsó szerződési feltételektől jogszabályváltozás miatt: 

 
- Tűz kockázat kikerült a díjtámogatott módozatokból. 
- „B” és „C” módozatok releváns növénykultúrák listája pontosításra került. 

 
3. Korábbi szerződéses gyakorlattól való eltérések: 

- Új „D” csomag kiegészítő biztosítás típus került bevezetésre a 18.4.1. pont szerint. 
- A növénybiztosítási szerződés elektronikusan is megköthetők. 
- Téli fagykár esetén meghatározásra került az adatközlés határideje. 
- Tűzkárok esetében az ültetvények aktuális termőév kezdete előtt, valamint a betakarítás után bekövetkező 

tűzkára esetén módosult az önrész mértéke. 
- A felhőszakadás károk kizárásai kiegészítésre kerültek. 
-  Az aszálykár kizárásai kiegészítésre kerültek. 
- Az „E” típusú nem díjtámogatott növénybiztosítások esetében a kárnemek meghatározásai egységesítésre ke-

rültek a díjtámogatott szerződésekre vonatkozó feltételekkel. 
- A 25. pontban új fogalmak kerültek meghatározásra. 
- Téli fagykár, árvíz, vihar, felhőszakadás kockázatok esetében az állománykipusztulásos károk, jégesőkár ese-

tében a tőkiveréses károk biztosítási szolgáltatásával kapcsolatos szabályok pontosításra kerültek. 
- Árvízkár esetében megfogalmazásra került az árvízkár esemény időpontja, illetve bővült a kizárások köre. 
- Aszálykár esetében meghatározásra került a káresemény időpontja. 
- „D” kiegészítő és „E” módozatok esetében a téli fagykár kockázat tartalmazza a kipállás kockázatot is. 
- A kockázatviselési időszakok pontosításra kerültek. 
- Az „A”, „B” és „C” módozatok növény besorolás változásai miatt harmonizálásra kerültek az ide tartozó nö-

vénykultúrák hivatkozásai is. 
- Minőségi jégesőkár megfogalmazása kiegészítésre került. 
- „D” kiegészítő és „E” módozatok esetében a viharkár kockázat a legalább tizenöt m/s szélsebességre módo-

sul. 
- A homokverés kár megfogalmazása pontosításra került.  
- Az augusztus 01-e utáni jég és viharkároknál az önrész mértéke módosult. 
- A felhőszakadás károk kizárásai kiegészültek. 

 
4. Legutolsó szerződéses gyakorlattól való eltérések: 

- A nem támogatott „E” típusú homokverés kár önrészei pontosításra kerültek.  
Allianz Hungária Zrt. 

                                                 
 
 


