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1.2.1. TűzTűz- és villámcsapáskár

A mezőgazdasági állatbiztosítások biztosítási feltételei
azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az
Allianz Hungária Zrt-nek (a továbbiakban: biztosító) és
a szerződő félnek/biztosítottnak a Mezőgazdasági
állatbiztosítások Általános biztosítási feltételek és a
jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött
biztosítási szerződéseire alkalmazni kell. A jelen biztosítási feltételek rendelkezései egyúttal az
ügyféltájékoztatást is szolgálják.
A jelen biztosítási feltételekből kizárólag azon rendelkezések alkalmazandók, amelyek a biztosítási ajánlatban/díjtájékoztatóban megjelölt fedezetekhez
kapcsolódnak.

1.2.1.1. Tűzkárnak minősül a biztosított állatállományban tűz hatására keletkezett, illetve füstmérgezés
okozta károsodás.
A tűz olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs
folyamat, amely a tűz alapvető tényezőinek egy időben/helyen való jelenléte esetén - éghető anyag, kellő
mennyiségű oxigén, gyújtóforrás, - gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, terjedőképesen,
hő, láng, fény és füst kíséretében.
1.2.1.2. Villámcsapáskárnak minősül az állatok tartására szolgáló épületbe vagy az állatokba becsapódó
villám által a biztosított állatállományban okozott
károsodás, ideértve a szabadban lévő állatállományban a közvetlen villámcsapás folytán előállott kárt,
valamint azt az esetet is, ha a villámcsapás következtében nem keletkezett tűz.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján az alábbi
állatbiztosítási szerződések köthetők:
-

Állatállományok természeticsapás- és elemikárbiztosítása (ÁTCSB)
Tenyészállat- és lóbiztosítás (TLB)
Baromfibiztosítás (BB)
Növendék- és hízóállat biztosítás (NHB)
Állatállományok költség-kiegészítő biztosítása
(ÁKKB)
Tenyészállatok
rendkívüliveszteség-biztosítása
(TRVB)
Nagyértékű lovak biztosítása (NLB)

A villámcsapás olyan elektromos töltéskiegyenlítődés,
nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld
vagy földi tárgy között, amely romboló és gyújtó hatásával károsít.
1.2.1.3. Nem téríti meg a biztosító a villámcsapás okozokozta fényfény- és hanghatás következtében fellépő sokk és
szívbénulás miatti elhullásból és kényszervágásból
eredő kárt, ha a villám nem közvetlenül az állatok
tartására szolgáló épületbe, illetve a szabadban tartartott állatba csapott be.

1. ÁLLATÁLLOMÁNYOK
TERMÉSZETICSAPÁS-ÉS ELEMIKÁRBIZTOSÍTÁSA

1.2.2. Viharkár, jégveréskár
1.2.2.1. Viharkárnak minősül a 20 m/s vagy annál
nagyobb sebességű szélvihar erőhatása (nyomó- és
szívóereje) által közvetlenül a biztosított állatálloállatállományban okozott kár.
Biztosítási eseménynek minősül az a kár is, melyet
a szélvihar erőhatására leomlott vagy leszakadt
tárgyak közvetlenül a biztosított állatállományban okoznak,
a szélvihar által megbontott tetőn keresztül
szilárd alépítményű épületbe beömlő csapadékvíz okoz az épületben elhelyezett állatállomány
elárasztásával,
a szélvihar által magával ragadott szilárd tárgy
a szabadban lévő állatban okoz.

1.1. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK
A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított
vagyontárgynak minősül a biztosított telephelye(ke)n
lévő és a biztosítási adatközlő(kö)n faj és korcsoport
szerint meghatározott darabszámú ló-, szarvasmarha, sertés-, juh-, kecske- és baromfiállomány.

1.2. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosítási
esemény a tűz és villámcsapás, vihar és jégverés, árvíz,
földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen
üreg beomlása, valamint víz- és gőzvezeték meghibásodása miatt – az attól számított három napon belül - a
biztosított
ló-, szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskeállományban bekövetkezett elhullás és kényszervágás, valamint
baromfiállományban bekövetkezett elhullás.

1.2.2.2. A viharkár nem terjed ki
a fólia alatt tartott állatállományokra,
a vihar miatt egymásnak
egymásnak rohanó állatok eltapoeltaposás okozta káraira, valamint az állatok hideg
miatti meghűléses vagy vízbefulladásos káraira,
káraira,
leomlott vagy leszakadt tárgyak becsapódása
nélkül bekövetkezett károkra,
közüzemi szolgáltatás leállása, szüneteltetése
következtében keletkezett károkra.

A harmadik nap utáni elhullásból vagy kényszervágáskényszervágásból eredő károkat a biztosító nem téríti meg.
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Nem biztosítási esemény,
esemény, ha a vihar által elragadott
magááállat szilárd tárgynak csapódik, vagy az állatot mag
val sodorja a vihar.

1.2.4.5. Nem terjed ki a biztosítás a földcsuszamlás, kőkőés földomlás miatti károsodás azon eseteire, amikor a
földcsuszamlás, kőkő- és földomlás az állattartó által
vagy az ő megbízása alapján végzett földmunkák
kapcsán következett be. Az állattartásra szolgáló
épületek pincéjének beomlásából, az épületek alatti
feltöltések ülepedéséből és az alapok süllyedéséből
keletkezett károk nem térülnek meg.

1.2.2.3. Jégveréskárnak minősül a csapadék formájában hulló jég által a biztosított állatállományban
keletkezett kár.
1.2.3. Árvízkár

1.2.4.6. A biztosító nem téríti meg azt a kárt, amelyik
tudatos emberi tevékenység során vagy annak
következtében lépett fel (pl. robbantás, bányábányászat), illetve
a támfal hiánya vagy nem megfelelő műszaki
állapota (pl. tervezési, kivitelezési, vagy karbankarbantartási hiányosságok) miatt keletkezett.

1.2.3.1. Árvízkárnak minősül
az állandó vagy időszakos jellegű természetes
vízfolyások, valamint az állandó jellegű természetes vagy mesterséges tavak (víztározók) medréből kilépő víz által az ártéren kívül okozott
vagy
az ártéren kívüli mentés során elszenvedett kár.

1.2.5.

Az ártéren tartott állatokban bekövetkezett kárt a
biztosító nem téríti meg.

1.2.5.1. A víz- és gőzvezeték meghibásodásából eredő
kár az épület beépített víz- vagy gőzvezetékeiből, a
központi fűtés berendezéséből, a belső levezetésű esővagy szennyvízcsatornából a meghibásodás miatt
kiáramló víz vagy vízgőz által okozott kár.

1.2.3.2. A mesterséges vízfolyások (csatornák) medréből kilépő víz a biztosítás szempontjából nem minősül
árvíznek. A belvíz miatti állatkárokra a biztosítás nem
terjed ki.
1.2.4. A földrengésföldrengés-, földcsuszamlásföldcsuszamlás-, kőkő- és földomföldomláskár, valamint az ismeretlen üreg beomlásából
eredő kár

1.3. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
Az általános biztosítási feltételek 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A biztosítási összeg az egyes állatfajok különböző
korcsoportjaira az állatfajonként és korcsoportonként
meghatározott biztosítási érték valamint a korcsoport
darabszáma vagy élősúlya alapján kerül megállapításra.
A korcsoportonkénti biztosítási értéket a szerződő fél
tenyészállatok, lovak, szopós állatok és baromfi
esetén darabonként,
növendék és hízóállatok esetén kilogrammonként,
turnusos állattartás esetén darabonként vagy
kilogrammonként
határozza meg a darabonkénti illetve a kilogrammonkénti forgalmi érték alapján.

1.2.4.1. Földrengés a földkéregben felgyülemlett feszültségek hirtelen elmozdulással járó kiegyenlítődéséből keletkező lökéshullámból bekövetkező talajmozgás, melynek károsító hatása a Mercalli-Siebergféle skála 5. fokozatát eléri vagy meghaladja.
A földrengéskár a fentiek szerint értelmezett földrengés károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.
A kockázatviselés helyére számított érték (MercalliSieberg-féle skála) tekintetében az MTA Földtani
Intézete által a konkrét eseményhez megadott érték/fokozat az irányadó.

Egyedileg azonosított tenyészállatokra és lovakra a
biztosítási érték és a biztosítási összeg egyedenként
külön-külön is meghatározható.

1.2.4.2. Földcsuszamláskár a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonoságainak megváltozása következtében
lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj egyensúlyi állapotának megváltozása miatt a természetes
vagy mesterséges lejtés irányába történt talajelmozdulás által okozott kár.

1.4. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI
Az általános biztosítási feltételek 8.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

1.2.4.3. Kő- és földomláskár a véletlenül, váratlanul,
balesetszerűen lehulló kő- és földdarabok által előidézett kár.

1.4.1.
1.4.1. Az előzetes adatközlés
A szerződő fél az előzetes adatközlés keretében telephelyenként és állatfajonként közli a szerződéskötéskori majd a soron következő biztosítási időszak
nyitó állatállományának korcsoportonkénti darabszámát vagy élősúlyát, valamint a darabonkénti, illet-

1.2.4.4. Ismeretlen üreg beomlásából eredő kár a
természetes üreg vagy talajszint alatti ismeretlen
építmény beomlása miatt keletkezett károsodás.
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ve kilogrammonkénti biztosítási értékét, továbbá az
egyedileg azonosított állatokat és biztosítási értéküket.

-

a védelmi berendezések (villám, tűz, elektromoselektromosság, vízvíz- és gőzvezetékek) bekapcsolásának elelmulasztásával vagy nem megfelelő működéséműködésével összefüggésben keletkezett.

1.4.
1.4.2
4.2. A végleges adatközlés
A végleges adatközléskor a biztosított állatállomány
1-2-3. negyedévi nyitó létszámát, vagy élősúlyát kell
állatfajonként és korcsoportonként közölni a biztosítóval, valamint az egyedileg azonosított állatokat és
biztosítási értéküket.

2. TENYÉSZÁLLAT- ÉS
LÓBIZTOSÍTÁS

1.5. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

2.1. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

Az általános biztosítási feltételek 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Az általános biztosítási feltételeknek a várakozási
időre vonatkozó 3.4.4.4. pontja az alábbiakkal egészül
ki:

1.5.1. A szolgáltatás mértékének megállapítása
A biztosító gümőkór, angolkór, vagy kehesség esetére
- 45 (negyvenöt) nap ,
- bármely más betegség
esetére 15 (tizenöt) nap
várakozási időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást,
szolgáltatást, ha a
várakozási időn belül az állat elhullott, vagy kényszerkényszervágásra került.
került
A várakozási idő nem vonatkozik a balesetből és az
ellésből eredő károkra.

1.5.1.1. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztobiztosító az elhullott vagy kényszervágott állatoknak a
biztosítási esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási
időszakra vagy a biztosítás teljes tartamára vonatkozó
adatközlőn megjelölt biztosítási értéke és darabszádarabszáma, illetve kárkori súlya alapján nyújt szolgáltatást a
biztosítási összeg erejéig.
erejéig
1.5.1.2. A biztosítási szolgáltatás mértéke
tenyészállatok esetében az elhullott vagy kényszervágott állatok előzetes adatközlőn feltüntetett biztosítási értéke 90%90%-ának valamint az állaállatok darabszámának a szorzata.
szorzata
a növendék- és hízóállatok esetében az elhullott
vagy kényszervágott állatok előzetes adatközlőn
feltüntetett biztosítási értéke 90%90%-ának valamint
kárkori súlyának szorzata.
szorzata
a szopós állatok esetében az elhullott vagy
kényszervágott állatok adatközlőn feltüntetett
biztosítási
biztosítási értéke 90%90%-ának valamint az állatok
darabszámának szorzata.
szorzata
baromfiállományok esetében az elhullott állatok
adatközlőn feltüntetett biztosítási értéke 90%90%ának valamint az állatok darabszámának szorszorzata.
zata
turnusos állattartás esetén az elhullott vagy
kényszervágott állatok, baromfiállományok esetén az elhullott állatok adatközlőn feltüntetett
biztosítási értéke 90%90%-ának valamint az állatok
darabszámának vagy kárkori súlyának szorzata.
szorzata

A kockázatviselés tartama alatt a biztosított telephelyen lévő növendékállatoknak a tenyészállatok közé
történő átminősítésekor is alkalmazni kell a várakozási
időt.

2.2. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK
2.2.1.
2.2.1 A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított vagyontárgynak minősül a biztosított telephelye(ke)n lévő és a biztosítási adatközlő(kön)n faj és
korcsoport szerint meghatározott darabszámú szarvasmarha (bivaly), sertés, juh és kecske tenyészegyede,
és bármely hasznosítási céllal tartott, három hónapos
kort betöltött ló (szamár, öszvér), amelyre a biztosított
a hatályos számviteli és állategészségügyi előírásoknak megfelelő állatnyilvántartással rendelkezik. Csak
egyedileg azonosított tenyészegyedek biztosíthatóak.
2.2.2. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából tenyészállatnak minősül:
a tenyésztésbe vett és tartott tehén,
a hét hónapos vemhességet elért üsző,
az egyszer már lefialt koca,
a leellett juh és kecske, valamint
a tenyésztésbe vett bika, kan, kos és kecskebak.

1.6. MENTESÜLÉS
1.6.1. Az általános biztosítási feltételek 12
12. pontjában
foglaltakon túl a kármegelőzési kötelezettség súlyosúlyosan gondatlan megszegésének minősül különösen az
is, ha a kár
a tűzvédelmi előírások be nem tartásával,
a villámhárító hiánya vagy nem megfelelő műműszaki állapotával,
a vízvíz- és gőzvezetékek, illetve
illetve tartályok csapjaicsapjainak, zárainak nem megfelelő elzárásával,
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2.3. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
2.3
2.3.1.
.1 A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított telephelyen a szerződésben meghatározott, a szerződés
megkötésekor illetve módosításakor egészséges állatok balesetben, betegségben, vagy ellési komplikáció
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miatt elhullanak, illetve a kényszervágásuk válik szükségessé.

időszak nyitó állatállományának korcsoportonkénti
darabszámát, valamint a darabonkénti biztosítási
értékét, továbbá az egyedileg azonosított állatokat és
biztosítási értéküket.

2.3
2.3.2. Jelen különös biztosítási feltételek alapján balesetnek minősül a véletlen váratlan bekövetkező, külső
behatásból eredő, sérülést okozó esemény, valamint
az elcsúszás, a botlás, az áramütés, az idegen tárgyak
lenyelése és a vízbefulladás. A csonttörés, az ínín- és
izomszakadás és egyéb sérülés csak akkor minősül
balesetnek, ha megfelelő tartási körülmények között,
illetve rendeltetésszerű használat közben történt.
történt A
jelen különös biztosítási feltételek tekintetében baleset
a hőguta és a mérgezés is.

2.6
2.6.2. A végleges adatközlés
A végleges adatközléskor a biztosított állatállomány
1-2-3. negyedévi nyitó létszámát kell állatfajonként és
korcsoportonként közölni a biztosítóval, valamint az
egyedileg azonosított állatokat és biztosítási értéküket.

2.7. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
Az általános biztosítási feltételek 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:

2.4. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK,
KIZÁRÁSOK

2.7
2.7.1. A szolgáltatás mértékének megállapítása
Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az
elhullott vagy kényszervágott állatoknak a biztosítási
esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási időszakra
vagy a biztosítás teljes tartamára vonatkozó adatközadatközlőn megjelölt biztosítási értéke és darabszáma alapalaperejéig.
ján nyújt szolgáltatást a biztosítási összeg erejéig

2.4
2.4.1. Az általános biztosítási feltételek 6.1.1. pontjápontjában foglaltakon túl a biztosítás nem fedezi a károkat,
ha a kár oka
heveny felfúvódás,
tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar, földrenföldrengés, földcsuszamlás, kőkő- és földomlás, ismeretlen
üreg beomlása, szállítás.

2.8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

2.4
2.4.2. Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha
az állatkórházi kezelés és az odaoda- és visszaszállívisszaszállítás költségéből ered,
az állat elhullása az állategészségügyi jogszajogszabályokban meghatározott, bejelentési kötelekötelezettséggel járó betegség miatt elrendelt hatósáhatósági zárlat alatti telephelyen következett be.

Az általános biztosítási feltételek 10.1.1. pontjának a
bejelentés határidejére vonatkozó rendelkezése helyett az alábbiak az irányadók:
2.8
2.8.1. A biztosítási eseményt havonta, vagy a felek
eltérő megállapodása esetén legalább negyedévente,
a tárgyidőszakot követő hónap 1515-éig kell bejelenteni
a biztosítónak.

2.5. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
Az általános biztosítási feltételek 5.1.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

2.8
2.8.2.
.2 A jelentős veszteséget 5 munkanapon belül, a
tömeges veszteséget azonnal, de legkésőbb a követkövetkező munkanapon kell írásban közölni a biztosítóval.

2.5
2.5.1. A biztosítási összeg az egyes állatfajok különböző korcsoportjaira az állatfajonként és korcsoportonként meghatározott biztosítási érték valamint a korcsoport darabszáma alapján kerül megállapításra.

3. BAROMFIBIZTOSÍTÁS

Amennyiben a fajtánkénti és korcsoportonkénti átlagértéknél jelentősen magasabb értékű állatok is vannak
az állományban, azok listáját - az egyedazonosítójukat, az egyedi biztosítási értéküket és a rájuk vonatkozó biztosítási összeget megjelölve - mellékelni kell az
adatközléskor.

3.1. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
Az általános biztosítási feltételeknek a várakozási
időre vonatkozó 3.4.4.4. pontja az alábbiakkal egészül
ki illetve módosul:
A biztosító 6 nap várakozási időt köt ki valamennyi
kockázatra, mely a biztosított telephely(ek)re újonnan
telepített állatokra a nevelőházba (tojóházba) történő
beérkezéstől számított 7. nap "0" órakor kezdődik.
kezdődik

2.6. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI
Az általános biztosítási feltételek 7.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A biztosító nem nyújt szolgáltatást,
szolgáltatást, ha a várakozási
időn belül az állat elhullott, vagy kényszervágásra
került.

2.6
2.6.1. Az előzetes adatközlés
A szerződő fél az előzetes adatközlés keretében telephelyenként és állatfajonként közli a
szerződéskötéskori majd a soron következő biztosítási
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ként meghatározott biztosítási érték, valamint a korcsoport darabszáma alapján kerül megállapításra.

3.2. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK
3.2
3.2.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított vagyontárgynak minősül a biztosított telephelye(ke)n lévő és a biztosítási adatközlő(kön)n faj és
korcsoport szerint meghatározott darabszámú
vágó- és tenyészcsirke, tyúk,
pecsenye-, tenyész-, hús- és hízóliba,
pecsenye-és tenyészkacsa,
pecsenye-és tenyészpulyka
pecsenye- és tenyészgyöngyös
bekerített helyen tartott fácán és vadkacsa,
amely(ek)re a biztosított a hatályos számviteli és állategészségügyi előírásoknak megfelelő állatnyilvántartással rendelkezik.

3.6. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI
Az általános biztosítási feltételek 7.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az előzetes adatközlés
A szerződő fél az előzetes adatközlés keretében telephelyenként és állatfajonként közli a szerződéskötéskori majd a soron következő biztosítási időszak
nyitó állatállományának korcsoportonkénti darabszámát, valamint a darabonkénti biztosítási értékét.
A végleges adatközlés
A végleges adatközléskor a biztosított állatállomány
1-2-3. negyedévi nyitó létszámát kell állatfajonként és
korcsoportonként közölni a biztosítóval

3.3. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
3.3
3.3.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított telephelyen a szerződésben meghatározott, a szerződés
megkötésekor, illetve a betelepítéskor egészséges
állatok balesetben, vagy betegségben elhullanak,
illetve a kényszervágásuk válik szükségessé.

Turnusos adatközlés
A szerződő fél a turnusos adatközlésben megadja
megadja az
a
adott állatállományok telephelyenkénti korcsoportonkénti darabszámát, valamint a darabonkénti biztosítási értékét.

3.3
3.3.2. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
balesetnek minősül a véletlen, váratlan bekövetkező,
külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény, illetve ezen kívül az idegen tárgyak lenyelése, a hőguta és
a mérgezés is.

3.7. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
3.7
3.7.1.
.1 Az általános biztosítási feltételek 11. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
3.7
3.7.2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége akkor áll
be, ha
a biztosítási évben tartott tenyészkacsa 5%-át,
5%
tyúk, tenyészfácán, tenyész vadkacsa 10%-át,
10%
tenyészpulyka, tenyészliba, tenyészgyöngyös darabszámának 15%-át
15% meghaladja az elhullás,
vagy
az egy állománycsoportba tartozó (turnusos
tartás) pecsenyekacsa 5%-át, tenyész és vágó
csirke, pecsenye vadkacsa 10%-át,
pecse10%
nye/hús/hízóliba, pecsenyepulyka, pecsenyegyöngyös, fácán csibe 15%15%-át, növendék fácán
darabszámának 20%-át
20% meghaladja az elhullás.
A fentiekben meghatározott százalékok alatti károkárokat – melyek a biztosított önrészét képezik – a biztosíbiztosító nem téríti meg.
meg Az önrészbe bármely okból történő
elhullás beszámít, kivéve a más biztosítás alapján
megtérülő károkat.

3.4. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK,
KIZÁRÁSOK
3.4
3.4.1. Az általános biztosítási feltételek 6.1. pontjápontjában foglaltakon túl a biztosítás nem fedezi a károkárokat, ha akár oka
a tenyésztojás fertőzöttsége,
olyan betegség, amely már a kockázatviselés
kezdetekor fennállott,
tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar, földrenföldrengés, földcsuszamlás, kőkő- és földomlás, ismeretlen
üreg beomlása, szállítás, áramkimaradás,
a takarmány hibája.
3.4.2. Nem fedezi továbbá
továbbá a biztosítás a kárt, ha az
állat elhullása az állategészségügyi törvényben
meghatározott, bejelentési kötelezettséggel járó bebetegség miatt elrendelt hatósági zárlat ideje alatt kekeletkezett.

3.7
3.7.3. A szolgáltatás mértékének megállapítása
Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az
elhullott vagy kényszervágott állatoknak a biztosítási
esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási időszakra
vagy a biztosítás teljes tartamára illetve a turnusra
vonatkozó adatközlőn megjelölt biztosítási értéke és
darabszáma alapján nyújt szolgáltatást a biztosítási
összeg erejéig.
erejéig

3.5. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
Az általános biztosítási feltételek 5.1.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
3.5
3.5.1. A biztosítási összeg az egyes állatfajok különböző korcsoportjaira az állatfajonként és korcsoporton-
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3.8 A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

4.3. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
4.3
4.3.1.
.1 A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított telephelyen a szerződésben meghatározott, a szerződés
megkötésekor illetve a betelepítéskor egészséges
állatok balesetben, betegségben elhullanak, illetve a
kényszervágásuk válik szükségessé.

Az általános biztosítási feltételek 10.1.1. pontjának a
bejelentés határidejére vonatkozó rendelkezése helyett az alábbiak az irányadók:
3.8
3.8.1.
.1 A biztosítási eseményt havonta, a tárgyidőtárgyidőszakot követő hónap 1010-éig, turnusos állattartás
esetében a turnus befejezését követő 10. napig kell
bejelenteni a biztosítónak.

4.3
4.3.2 A jelen különös biztosítási feltételek alapján
balesetnek minősül a véletlen váratlan bekövetkező,
külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény, valamint az idegen tárgyak lenyelése, a hőguta és a
mérgezés is.

3.8
3.8.2.
.2 A jelentős veszteséget 5 munkanapon belül, a
tömeges veszteséget azonnal, de legkésőbb a
következő munkanapon kell írásban közölni a
biztosítóval.

4.3
4.3.3. A jelen különös biztosítási feltételek tekintetében
elhullásnak minősül az is, ha a vágóhídra eladott
szarvasmarha a húsvizsgálaton fogyasztásra alkalmatlannak minősül, elkobozzák, és a biztosítottól a
vételárat visszakövetelik.

4. NÖVENDÉK- ÉS HÍZÓÁLLAT BIZTOSÍTÁSA

4.4. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK,
KIZÁRÁSOK

4.1. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
Az általános biztosítási feltételeknek a várakozási
időre vonatkozó 3.4.4.4. pontja az alábbiakkal egészül
ki:
A biztosító
gümőkór, angolkór, vagy kehesség esetére 45
(negyvenöt) nap,
nap
bármely más betegség esetére 15 (tizenöt) nap
várakozási időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást, ha a
várakozási időn belül az állat elhullott, vagy kényszerkényszervágásra került.
A várakozási idő nem vonatkozik a balesetből eredő
károkra.

4.4
4.4.1.
.1 Az általános biztosítási feltételek 6.1. pontjában
foglaltakon túl a biztosítás nem fedezi a károkat, ha a
kár oka
heveny felfúvódás,
tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar, földrenföldrengés, földcsuszamlás, kőkő- és földomlás, ismeretlen
üreg beomlása,
szállítás.
4.4
4.4.2. Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha az
állat elhullása az állategészségügyi törvényben megmeghatározott, bejelentési kötelezettséggel járó betegség
miatt elrendelt hatósági zárlat ideje alatt keletkezett.
keletkezett

4.2. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK
4.5. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
4.2
4.2.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított vagyontárgynak minősül a biztosított telephelye(ke)n lévő és a biztosítási adatközlő(kön)n faj és
korcsoport szerint meghatározott darabszámú - nem
tenyészállatnak minősülő - 3 hónaposnál idősebb
szarvasmarha (bivaly), választottként nyilvántartott
sertés, juh és kecske, valamint ezen fajok tenyésztésből
kivont/kiselejtezett egyedei, amely(ek)re a biztosított a
hatályos számviteli és állategészségügyi előírásoknak
megfelelő állatnyilvántartással rendelkezik.

4.5
4.5.1. Az általános biztosítási feltételek 5.1.1. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
4.5.2. A biztosítási összeg az egyes állatfajok különböző korcsoportjaira az állatfajonként és korcsoportonként meghatározott biztosítási érték valamint a korcsoport darabszáma vagy élősúlya alapján kerül
megállapításra.

4.6. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI

4.2
4.2.2. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából növendék- és hízóállatnak minősül:
a hét hónapos vemhességet el nem ért üsző,
a még le nem fialt koca, valamint
a le nem ellett juh és kecske is.
A tenyésztésbe nem vett bika, kan, kos és kecskebak,
valamint a tenyésztésből kiselejtezett állatok is biztosítottak lehetnek.
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Az általános biztosítási feltételek 7.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
4.6
4.6.1. Az előzetes adatközlés
A szerződő fél az előzetes adatközlés keretében telephelyenként és állatfajonként közli a
szerződéskötéskori majd a soron következő biztosítási
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4.8
4.8.2. A jelentős veszteséget 5 munkanapon belül, a
tömeges veszteséget azonnal, de legkésőbb a követkövetkező munkanapon kell írásban közölni a biztosítóval.

időszak nyitó állatállományának korcsoportonkénti
darabszámát vagy élősúlyát, valamint a darabonkénti
illetve kilógrammonkénti biztosítási értékét, továbbá
az egyedileg azonosított állatokat és biztosítási érté-

küket.

5. ÁLLATÁLLOMÁNYOK
KÖLTSÉGKIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSA

4.6
4.6.2. A végleges
végleges adatközlés
A végleges adatközléskor a biztosított állatállomány
1-2-3. negyedévi nyitó létszámát vagy élősúlyát kell
állatfajonként és korcsoportonként közölni a biztosítóval, valamint az egyedileg azonosított állatokat és
biztosítási értéküket.

5.1. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
Az általános biztosítási feltételeknek a várakozási
időre vonatkozó 3.4.4.4. pontja az alábbiakkal egészül
ki:
A biztosító a jelen különös biztosítási feltételekben
felsorolt állatbetegségekre 15 (tizenöt)
tizenöt) napos várakovárakozási időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást,h
szolgáltatást ha a várakovárakozási időn belül valamely telephelyen hatósági renderendeletre az állatokat leölik és zárlatot rendelnek el.
el. .

4.6
4.6.3. A darabszámok meghatározásakor szarvasmarhák esetében 3 hónapos kort betöltöttnek kell tekinteni a szopós és itatásos borjak 60%-át is.

4.7. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
4.7
4.7.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége akkor áll
be, ha a biztosított állatok negyedéves átlag darabszámához (a negyedévi három hónap nyitóállomány
átlaga) viszonyítva
szarvasmarháknál 1%
sertésnél 4%
juh és kecske esetében 2% darabszámot meghaladó
elhullás és kényszervágás következik be. A fentiekben
meghatározott %%-ok alatti károkat – melyek a biztosított önrészét képezik – a biztosító nem téríti meg.

5.2. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK
A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított
vagyontárgynak minősül a biztosított telephelye(ke)n
lévő és a biztosítási adatközlő(kön)n faj és korcsoport
szerint meghatározott darabszámú szarvasmarha,
sertés, juh és kecske, amelyre a biztosított a hatályos
számviteli és állat-egészségügyi előírásoknak megfelelő állatnyilvántartással rendelkezik.

4.7
4.7.2. A 4.7.1. pont szerinti önrészesedés számításánál
a negyedév kezdőnapjától számolva idősorrendben
kell levonni az elhullott és kényszervágott állatok
darabszámából az önrészesedésbe tartozó állatokat.

5.3. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
5.3
5.3.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított telephelyen a szerződésben meghatározott, valamint a
kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett és megállapított állatbetegség miatt
a biztosított állatokat a mindenkor hatályos
állat-egészségügyi jogszabályok szerint, hatósági határozat alapján leölik, majd ezt követően,
hatósági zárlatot rendelnek el,
állami kártalanítási eljárást folytatnak le, és
az állatok leölése, a zárlat, valamint a termelés
újraindítása kapcsán a biztosítottnak költsége
merül fel.

4.7
4.7.3. A szolgáltatás mértékének megállapítása
Az általános biztosítási feltételek 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az
elhullott vagy kényszervágott állatoknak a biztosítási
esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási időszakra
vagy a biztosítás teljes tartamára vonatkozó adatközadatközlőn megjelölt biztosítási értéke és darabszáma, illetve
kárkori súlya alapján nyújt szolgáltatást a biztosítási
összeg erejéig.
erejéig

Az általános biztosítási feltételek 6.1.1. a) pontjában
megfogalmazott kizárás,
kizárás mely szerint nem minősül
biztosítási eseménynek, ha a kár oka a biztosított
állatok leölése a mindenkor hatályos állategészségügyi jogszabályok szerint, hatósági határozat
alapján, nem vonatkozik a jelen különös biztosítási
feltételek alapján létrejött szerződésekre

4.8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
Az általános biztosítási feltételek 10.1.1. pontjának a
bejelentés határidejére vonatkozó rendelkezése helyett az alábbiak az irányadók:

5.3.2. A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazásában:

4.8
4.8.1. A biztosítási eseményt havonta, a tárgyidőszakot
tárgyidőszakot
követő hónap 10
10-éig kell bejelenteni a biztosítónak.
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Költség:
A hatósági rendeletre történő leölés és a hatósági zárlat következtében keletkező költségek:
Az üresen álló telephelyeken is felmerülő költségek, amelyekkel szemben a termelés szünetelése
miatt bevétel nem keletkezik. (a zárlat ideje alatt
a telephely őrzésének díja, az állagmegóvás
költsége, a bérleti díj, az alkalmazottak bére illetve végkielégítése, a kölcsönök törlesztése, az
amortizáció, stb.)
A termelés újraindításának költségei:
A zárlat feloldása után az állatállomány telepítésekor felmerülő költségek, melyek annak következtében keletkeznek, hogy a folyamatos
termelés beállásáig az egy állatra jutó fajlagos
költségek magasabbak (állatorvosi költségek,
munkabér, közműdíj, bérleti díj stb.).

5.4. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK,
KIZÁRÁSOK
-

5.5. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
5.5.1. Az általános biztosítási feltételek 5.1.1. pontja az
alábbiakkal egészül ki:

5.3.3.
A biztosított állatbetegségeket a szerződő fél
a szerződéskötéskor majd évente az előzetes adatközléskor határozza meg. A szerződő fél választásától
függően a biztosítási fedezet az alábbi állatbetegségekre terjedhet ki:
-

-

-

A biztosítási összeg az egyes állatfajok különböző korcsoportjaira az állatfajonként és korcsoportonként
meghatározott biztosítási érték valamint a korcsoport
darabszáma vagy élősúlya alapján kerül megállapításra.

szarvasmarhák esetében
- csak ragadós száj- és körömfájás, vagy
- csak szivacsos agyvelőgyulladás (BSE), vagy
- a ragadós száj- és körömfájás és szivacsos
agyvelőgyulladás (BSE) együttesen. Ez
utóbbi esetben a biztosítás kiterjed az alábbi
betegségekre is:
- hólyagos szájgyulladás,
keleti marhavész,
szarvasmarhák ragadós tüdőlobja,
Rift-völgyi láz,
kéknyelv-betegség,
veszettség.
sertések esetében
- csak a ragadós száj- és körömfájás, vagy
- csak klasszikus sertéspestis, vagy
- a ragadós száj- és körömfájás és a klasszikus
sertéspestis együttesen. Ez utóbbi esetben a
biztosítás kiterjed az alábbi betegségekre is:
- hólyagos szájgyulladás,
sertések hólyagos betegsége (SVD),
- afrikai sertéspestis (ha szerepel a díjtájékoztatóban),
fertőző sertésbénulás,
veszettség.
juhok és kecskék esetében
- a ragadós száj- és körömfájás mellett biztosítva vannak az alábbi betegségek is:
- hólyagos szájgyulladás,
- kiskérődzők pestise,
- Rift-völgyi láz,
- kéknyelv-betegség,
- juhhimlő és kecskehimlő,
- veszettség.

5.5.2. A korcsoportonkénti biztosítási értéket a szerződő fél
tenyészállatok esetén darabonként,
növendék- és hízóállatok esetén kilogrammonként,
szopós állatok esetén darabonként
határozza meg a darabonkénti illetve a kilogrammonkénti forgalmi érték alapján.

5.6. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI
Az általános biztosítási feltételek 7.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
5.6.1. Az előzetes adatközlés
A szerződő fél az előzetes adatközlés keretében telephelyenként és állatfajonként közli a
szerződéskötéskori majd a soron következő biztosítási
időszak nyitó állatállományának korcsoportonkénti
darabszámát vagy élősúlyát, valamint a darabonkénti,
illetve kilogrammonkénti biztosítási értékét.
5.6.2. A végleges adatközlés
A végleges adatközléskor a biztosított állatállomány
1-2-3. negyedévi nyitó létszámát, vagy élősúlyát kell
állatfajonként és korcsoportonként közölni a biztosítóval.

5.7. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
5.7.1. A szolgáltatás mértékének megállapítása
Az általános biztosítási feltételeknek a szolgáltatás
megállapítására vonatkozó 11.1. pontja helyett az
alábbiak irányadók:

A biztosító nem viseli a kockázatot az olyan állatbeállatbetegségekből eredő költségekre, amelyekre a biztosítás
nem terjed ki.
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5.7.1.1. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, az
állatok hatóság által elrendelt leöléséből, a hatósági
zárlatból és a termelés újraindításából származó
költségek fedezetéül nyújtott szolgáltatás összege a
biztosítási esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási
időszakra vagy a biztosítás teljes tartamára vonatkozó
adatközlőn az adott telephelyen a leölt állatfajra
meghatározott biztosítási összeg és választott térítési
százalék (10(10-20 vagy 30%) szorzata.

6. TENYÉSZÁLLATOK RENDKÍVÜLIVESZTESÉG BIZTOSÍTÁSA
6.1. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE
6.1.1 Az általános biztosítási feltételeknek a várakozási időre vonatkozó 3.4.4.4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A biztosító gümőkór, angolkór, vagy kehesség
esetére 45 (negyvenöt) nap,
nap
bármely más betegség esetére 15 (tizenöt) nap

5.7.1.2. A biztosító szolgáltatása független az állami
kártalanítás mértékétől.

5.8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

várakozási
várakozási időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást,
szolgáltatást, ha a
várakozási időn belül az állat elhullott, vagy kényszerkényszervágásra került.

Az általános biztosítási feltételek az alábbiakkal egészülnek ki:
Amennyiben a szerződés megkötése időpontjában
hatályos állami kártalanítás rendszere megváltozik, a
szerződő felek jogosultak javaslatot tenni a szerződés
módosítására, vagy a szerződést 30 napos felmondási
idővel felmondani. Ha a módosításra tett javaslatot a
másik fél nem fogadja el, arra 15 napon belül nem
válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől
számított 30. napon megszűnik. A szerződő felek ebben az esetben a felmondási jog kizárásának 3 éves
tartama alatt is élhetnek a felmondási jogukkal.

A várakozási idő nem vonatkozik a balesetből és az
ellésből eredő károkra.
6.1.2. A kockázatviselés tartama alatt a biztosított
telephelyen lévő növendékállatoknak a tenyészállatok
közé történő átminősítésekor is alkalmazni kell a várakozási időt.

6.2. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK
6.2.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított vagyontárgynak minősül a biztosított telephelye(ke)n lévő és a biztosítási adatközlő(kö)n faj és
korcsoport szerint meghatározott darabszámú szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskeállomány valamennyi
tenyészegyede.

5.9. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE
5.9.1. A biztosítási esemény bejelentésének módja és
határideje
határideje
Az általános biztosítási feltételek 10.1.1. pontjának a
bejelentés határidejére vonatkozó rendelkezése helyett az alábbiak az irányadók:

6.2.2. A biztosítás szempontjából tenyészállatnak
tekintendő:
a tenyésztésbe vett és tartott tehén, a megállapított vemhes üsző, a 16 hónapnál idősebb nyilvántartott tenyészüsző,
az egyszer lefialt koca, a megállapított vemhes
kocasüldő, a nyilvántartott tenyészkocasüldő,
a leellett juh és kecske,
a tenyésztésbe vett bika, kan, kos és kecskebak.

A szerződő fél/biztosított a biztosítási eseményt a
legkééfertőzés észlelését követően haladéktalanul, de legk
sőbb három (3) munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni.
bejelenteni
5.9.2. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez
szükséges dokumentumok
5.9
5.9.2.1. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez
az általános biztosítási feltételek 10.3. pontjában
felsoroltakon túl a biztosító rendelkezésére kell bocsátani:
a hatósági rendeletre leölt állatok utáni kártalanítási határozatot,
az állatállomány tulajdonosának nyilatkozatát a
kártalanítási határozat jogerőre emelkedéséről
és
az állami kártalanítás kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatot.

6.3.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosítási eseménynek minősül, ha az adott telephely
biztosított állatállományának az adott állatfajra és az
adott biztosítási időszakra meghatározott veszteséghányada meghaladja az adott biztosítási időszakot
megelőző három évre az ugyanazon telephelyre és
állatfajra a 2.6.3.2 pont szerint számított átlagos veszteséghányad 120%-át.

5.9.2.2. Az állami kártalanítási eljárás során keletkező
iratokat az eljárás lezárását és az iratok átvételét
követően 2 munkanapon belül el kell juttatni a biztosítóhoz.

A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazásában:
veszteség: a betegség és baleset miatt elhullott,
valamint a kényszervágás során elkobzott állatok darabszáma szorozva az ajánlat részét ké-
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-

-

pező adatközlőn, illetve a soron következő biztosítási időszak(ok)ra vonatkozó előzetes adatközlőn az adott biztosítási időszakra megadott biztosítási értékekkel);
kényszervágás során elkobzott állat: ha a hatóság a kényszervágásra küldött állatot fogyasztásra alkalmatlannak minősíti;
veszteséghányad: a telephelyenként és állatfajonként az adott biztosítási időszakra számított
veszteség és a telephelyenként és állatfajonként,
az adott biztosítási időszakra vonatkozó negyedéves nyitóállományok darabszám átlaga
alapján számított biztosítási összeg hányadosa.

6.5.2. A biztosítási összeg az egyes állatfajok különböző korcsoportjaira az állatfajonként és korcsoportonként meghatározott biztosítási érték valamint a
korcsoport darabszáma alapján kerül megállapításra.
6.5.3. A biztosítási összegnek – és így az egyes állatok
biztosítási értékének – meg kell egyeznie az ugyanazon állatállományra kötött egyéb biztosítások biztosítási összegével, illetve az egyéb biztosítással biztosított
állatok biztosítási értékével.

6.6. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI

A hároméves átlagos veszteséghányad 120%
120%-áig
terjedő veszteséget a biztosított maga viseli,
viseli azt a
biztosító nem téríti.
téríti

6.6.1.
6.6.1 Az általános biztosítási feltételek 7.2. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
Az előzetes
előzetes adatközlés
A szerződő fél az előzetes adatközlés keretében telephelyenként és állatfajonként közli a
szerződéskötéskori majd a soron következő biztosítási
időszak nyitó állatállományának korcsoportonkénti
értékét és darabszámát.

6.3.2. A hároméves átlagos veszteséghányadot a felek
együttesen határozzák meg a „Munkalap a hároméves átlag-veszteséghányad számításához” című
adatlap kitöltésével az ajánlattételkor, majd évente az
éves adatközléssel egy időben, a szerződő fél által az
ajánlat részét képező adatközlőn, illetve a soron következő biztosítási időszak(ok)ra vonatkozó előzetes
adatközlőn megadott darabszámok, valamint az
adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási értékek alapján.

Végleges adatközlés
A végleges adatközléskor a biztosított állatállomány
1-2-3. negyedévi nyitó létszámát kell állatfajonként és
korcsoportonként közölni a biztosítóval.
6.6.2. A szerződő fél a szerződés megkötésekor, majd
évenként az előzetes adatközlés keretében a „Kárbejelentő és kárszámítás” elnevezésű nyomtatványon
telephelyenként közli a megelőző három évben elhullott és elkobzással járó kényszervágásra küldött állatok darabszámát.

6.4. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK,
KIZÁRÁSOK
6.4.1. Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon
túl nem fedezi a biztosítás a károkat, ha a kár oka
heveny felfúvódás,
tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar, földrenföldrengés, földcsuszamlás, kőkő- és földomlás, ismeretlen
üreg beomlása, szállítás.
szállítás.

6.6.3. A szerződő fél a nyomtatványt attól függetlenül
köteles kitölteni, hogy az adott biztosítási időszakban
keletkezett-e biztosítási eseménynek minősülő - a
hároméves átlagos veszteséghányad 120%-át meghaladó – kár.

6.4.2. Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha
az állat hatósági rendeletre került leölésre,
az állat elhullása az állatállat-egészségügyi jogszajogszabályok szerinti bejelentési kötelezettséggel járó
betegség miatt hatósági zárlat alatt álló teleptelephelyen következett be,
a kényszervágás során az állatot nem kobozzák
el,

6.7. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
Az általános biztosítási feltételek 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:
6.7.1. A szolgáltatás mértékének megállapítása

6.4.3. A 6.4.1. és 6.4.2. pont alatti kockázatkizárások
miatt meg nem térített veszteségeket nem lehet figyelembe venni sem az adott biztosítási időszakra vonatkozó, sem a hároméves veszteséghányad számításakor.

6.7.1.1. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az elhullott vagy kényszervágás során elkobzott
állatoknak a biztosítási esemény bekövetkezésekor
folyó biztosítási időszakra vagy a biztosítás teljes tartamára vonatkozó adatközlőn megjelölt
megjelölt biztosítási
értéke és darabszáma alapján nyújt szolgáltatást a
biztosítási összeg erejéig.
erejéig

6.5. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

6.7.1.2. A szolgáltatás mértékét adott telephelynek és
adott állatfajnak az adott biztosítási időszakra számíszámított veszteséghányada, valamint ugyanazon teleptelephelynek és állatfajnak
állatfajnak az adott biztosítási időszakot

6.5.1. Az általános biztosítási feltételek 5.1.1. pontja az
alábbiakkal egészül ki:

AHE-11180/1

13/18

megelőző három évre számított átlagos veszteségháveszteséghányada 120%120%-ának különbsége határozza meg.

A biztosítási fedezet az ajánlat részét képező adatközlőn, illetve a soron következő biztosítási időszak(ok)ra
vonatkozó előzetes adatközlőn meghatározott teleptelephelyen és annak Magyarországon belül 30 kmkm-es
körzetében
körzetében bekövetkezett biztosítási eseményre terjed
ki.

6.8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE
6.8.1. A biztosítási esemény bejelentésének határideje
és módja

7.1.3. A biztosított vagyontárgyak
7.1.3.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosított vagyontárgynak minősül a szerződéskötéskor legalább 2, de legfeljebb 12 éves korú, a biztosítási
adatközlőn meghatározott tenyészló, szabadidős ló,
sportló, bérló és bérfogatló annak a naptári évnek a
végéig, melyben a 15. évét betölti.
betölt

Az általános biztosítási feltételek 10.1.1. pontjának a
bejelentés határidejére vonatkozó rendelkezése helyett az alábbiak az irányadók:
-

A biztosítási eseményt a tárgyidőszakot kövekövetően 15 munkanapon belül kell bejelenteni a
biztosítónak.

7.1.3.2. A biztosítás szempontjából
Tenyészló: valamely elismert tenyésztői szervezet, egyesület által törzskönyvi ellenőrzésben tartott ló (mén esetében tenyésztési engedéllyel
rendelkező egyed).
Szabadidős ló: sportló-, tenyész- illetve törzskönyvi nyilvántartásban nem szereplő, nem haszonszerzési céllal tartott állat.
Sportló: a Magyar Lovas Szövetség által nyilvántartott, a tárgyévre érvényes startengedéllyel
rendelkező, a Magyar Lovas Szövetség által engedélyezett versenyeken rendszeresen induló ló.
A verseny-szakágak: a western, a díjlovagló, a
távlovagló, a fogathajtó, a díjugrató, a military és
a voltige.
Bérló: bérlovagoltatásra illetve bérfogatolásra
használt ló, melyet a bérbevevő használ.
Bérfogatló: az a ló, amelynél a bérlő a kocsikázásért fizet, a lovakat a fogatos hajtja.

6.8.2.
6.8.2 Ha az elhullások és az elkobzással járó kényszervágások száma bármely hónapban jelentősen –
legalább 50%50%-kal – meghaladja a szokásos veszteség
(az adott telephelyre állatfajonként meghatározott
hároméves átlagos veszteséghányad) időarányos
részét, azt haladéktalanul,
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanamunkanapon belül, írásban jelezni kell a biztosítónak.

7. NAGYÉRTÉKŰ LOVAK BIZTOSÍTÁSA
A biztosítás a 7.2.1.1. pontban meghatározott alapfealapfedezetre és a szerződő fél által választott,
választott a 7.2.1.2.
pontban meghatározott kiegészítő fedezet(
fedezet(ek)
ek)re terjed
ki.
Alapfedezet nélkül a biztosítás nem köthető meg.
Záradékkal, külön díj ellenében a biztosítás állattartói
felelősségre, verseny és szállítási fedezetre is kiterjeszthető.

7.1. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE ÉS HELYE

7.1.3.3. Biztosítási fedezetbe csak azok a lovak vonhatók, melyek rendelkeznek tartós egyedi megjelöléssel,
tulajdonjogot igazoló okirattal, az MgSzH Lóútlevél
Iroda által hitelesített lóútlevéllel, származási lappal
és 10 napnál nem régebbi állatorvosi vizsgálati igazolással.

7.1.1.
7.1.1 Az általános biztosítási feltételeknek az 3.4.4.
pontja az alábbiakkal egészül ki:

Biztosítás kizárólag magyarországi telephelyen tartott
állatokra köthető.

A biztosító betegség esetére tizenöt napos várakozási
időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást, ha a várakozási
időn belül a biztosított ló betegség miatt elhullott
elhullott vagy
kényszervágásra,
kényszervágásra, elaltatásra került.
került.

7.2. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY
7.2.1. A jelen különös biztosítási feltételek alapján
biztosítási esemény a biztosított lónak az alapfedezetben vagy a szerződő fél által választott kiegészítő
fedezet(ek)ben meghatározott károsító esemény miatt
bekövetkezett elhullása, kényszervágása, elaltatása
vagy gyógykezelése.

A várakozási idő nem vonatkozik a tűz- és elemikár
miatt keletkezett, valamint a balesetből eredő károkra.
7.1.2. A biztosító kockázatviselése adott ló tekintetétekintetében
a más telephelyre történő áttelepítéséig,
a 15. életév betöltése esetén a következő biztosíbiztosítási évfordulóig,
évfordulóig vagy
a biztosítási érdek megszűnéséig,
de legfeljebb a biztosítási szerződés megszűnéséig áll
fenn.
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7.2.1.1. Alapfedezet
Alapfedezet
A biztosított ló tűz és elemi kár (tűz, villámcsapás,
vihar, jégverés, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, kőés földomlás, ismeretlen üreg beomlása, víz- és gőzvezeték meghibásodása) miatt, a károsodástól számított
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15 napon belül bekövetkezett elhullása, kényszervágása vagy elaltatása.

-

7.2.1.2. Kiegészítő fedezetek
fedezetek
7.2.1.2.1. A biztosított ló baleset és betegség miatti
elhullása, kényszervágása vagy elaltatása.
7.2.1.2.2. A tenyészkanca és/vagy a csikó ellési rendellenességgel összefüggő elhullása, illetve ellési rendellenesség következtében a kanca és/vagy a csikó kényszervágása vagy elaltatása.
7.2.1.2.3. A biztosított ló baleset miatti kórházi, klinikai
gyógykezelése, beleértve az oda és visszaszállítást,
valamint a Magyar Állatorvosi Kamara tagja által
végzett indokolt helyszíni gyógykezelés.
7.2.1.2.4.
7.2.1.2.4 A biztosított ló baleset és betegség miatti
kórházi, klinikai gyógykezelése, beleértve az oda és
visszaszállítást, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara
tagja által végzett indokolt helyszíni gyógykezelést.

-

7.3.2. Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha
- az állatot hatósági rendeletre ölik le,
- az állat elhullása az állatállat-egészségügyi
jogszabályok szerinti bejelentési kötelekötelezettséggel járó betegség miatt hatósági
zárlat alatt álló telephelyen következik be,
- a biztosítási esemény az adatközlőn az álállat tartásának helyeként megjelölt teleptelephely 30 kmkm-es körzetén kívül
kívül történik,
- bűncselekménnyel (pl. rongálás) vagy szaszabálysértéssel okozták,
- annak okával kapcsolatban valamely szeszeméllyel szemben állatvédelmi bírság szabszabható ki,
- a kanca vetélése következtében elhullik a
csikó, a kanca elhullása nélkül,
- az állatorvosi kezelés
kezelés megelőző, illetve korkorrekciós és plasztikai jellegű.

Jelen pont vonatkozásában az elléssel és elvetéléssel
összefüggő káresemények a betegség fogalomkörébe
tartoznak.
7.2.2. Fogalom meghatározások
7.2.2.1. Jelen különös biztosítási feltételek alapján -

-

-

baleset: a véletlen váratlan bekövetkező, külső
behatásból eredő, sérülést okozó esemény, valamint az elcsúszás, a botlás, az áramütés, idegen tárgyak lenyelése és a vízbefulladás. A
csonttörés, az ín- és izomszakadás és egyéb sérülés csak akkor minősül balesetnek, ha megfelelő
tartási körülmények között, illetve rendeltetésszerű használat közben történt.

7.4. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
7.4.1. Az általános biztosítási feltételek 5.1.1. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
A biztosítási összeg egyedenként, az adott állat biztosítási értéke alapján kerül megállapításra, figyelembe
véve a ló származását, elért eredményeit, vételárát,
korát, ivarát és hasznosítási módját.

kényszervágás: ha a sérült vagy az elhullás közeli
veszélyétől fenyegetett beteg állatot abból a
célból véreztetik el sürgősen, hogy az állat ne
hulljon el, illetőleg húsa a betegség súlyosbodása miatt ne váljon fogyasztásra alkalmatlanná.

7.4.2. A biztosítási összeget biztosítási időszakonként
felül kell vizsgálni és a tényleges érték változásának
megfelelően módosítani. Az állat 10 éves korától 15
éves koráig (a biztosíthatóság határáig) - fokozatosan,
évente 10%-kal - a felére kell csökkenteni a biztosítási
összeget.

elaltatás: ha a beteg vagy balesetet szenvedett
állatot humánus okok miatt a további szenvedéstől túlaltatással megóvják.

7.2.2.2. A felek megállapodnak abban, hogy egy
biztosítási eseménynek minősül, ha a 7.2.1.2.3. és
7.2.1.2.4. pontok szerinti gyógykezelésben részesülő ló
a kezelés megkezdését követő 30 napon belül ugyanazon okból elhullik, kényszervágása, illetve az elaltatása következik be.

7.5. A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Az általános biztosítási feltételeknek az 5.3. pontja az
alábbiakkal egészül ki: Ha az állat a várakozási időn
belül betegség miatt elhullott,az adott lóra és az adott
biztosítási időszakra befizetett biztosítási díjat a biztosító a bejelentést követő 30 napon belül visszafizeti.

7.3. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK,
KIZÁRÁSOK

7.6. AZ ADATKÖZLÉS SZABÁLYAI

7.3.1. . Az általános biztosítási feltételekben foglaltafoglaltakon túl nem terjed ki a biztosítási fedezet a károkra, ha
az elhullás, a kényszervágás, az elaltatás illetve a
gyógykezelés oka
az állat oltásával vagy ivartalanításával összeösszefüggő állatorvosi hibából ered,
gazdasági okokra vezethető vissza,
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az állat szállítása során vagy azzal összefügösszefüggésben keletkezik (kivéve a külön díjért vállalt
szállítási fedezetet),
fedezetet),
versenyen következik be (kivéve a külön díjért
vállalt versenyfedezetet
versenyfedezetet).
fedezetet).

Az általános biztosítási feltételek 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki:
A szerződő fél az egyes biztosítási időszakok biztosítási
összegeinek és díjainak megállapításához szükséges
adatokat évenként egyszer, éves adatközlés keretében
közli a biztosítóval.
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Az éves adatközlést
- az ajánlat részét képező adatközlőn,
- majd a soron következő biztosítási időszakra a
biztosítási évfordulót követő hónap 15-éig
kell benyújtani a biztosítóhoz.

7.7.1.4. Ellési rendellenességből eredő kár esetén a
biztosító a tenyészkanca önrésszel csökkentett biztosíbiztosítási értékét és/vagy a csikó
csikó biztosítási értékét (amely
az anyaállat értékének 10 %%-a) téríti meg.
meg
7.7.1.5. Gyógykezelések esetén az elszámolható térítés
maximuma a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott
gyógyászati minimumár
minimumár.

7.6.1. Az éves adatközlés
Az éves adatközléskor egyedenként kell közölni a
biztosított lovak szerződés-kötéskori majd a soron
következő biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási
értékét, valamint a választott önrészt és fedezeteket.

7.7.1.6. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez
szükséges dokumentumok
A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez az
általános biztosítási feltételek 10.3. pontjában felsoroltakon túl a biztosító rendelkezésére kell bocsátani:

7.7. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA
7.7.1. Az általános biztosítási feltételek 11. pontja az
alábbiakkal egészül ki:

-

A szolgáltatás mértékének megállapítása
7.7.1.1. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosított lovak elhullása, kényszervágása, elaltatása illetve gyógykezelése miatt keletkező károkat az alábbiak
szerint téríti meg a biztosító:
7.7.1.1.1. A biztosító szolgáltatása
a tűztűz- és elemikár,
a baleset és betegség, valamint
az ellési rendellenesség
miatti elhullás, kényszervágás illetve elaltatás esetéesetében a biztosított állatnak a biztosítási esemény bekövetkezésekor folyó biztosítási időszakra vagy a biztosítás teljes tartamára vonatkozó adatközlőn megjelölt
biztosítási értéke, az adatközlőn megjelölt önrész
levonásával.

7.8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
7.7.2. Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon
túl a felek a biztosítási szerződést a választott fedezetek tekintetében is módosíthatják.

7.9. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

7.7.1.1.2. A biztosító szolgáltatatása
a baleset miatti kórházi, klinikai gyógykezelés
a baleset és betegség miatti kórházi, klinikai
gyógykezelés
esetén az önrésszel csökkentett gyógykezelési költköltség, amelynek felső határa (limit) - a szerződő fél
választásától függően - biztosított lovanként és évente:
a ló adatközlőn megjelölt biztosítási értékének
30%30%-a, de legfeljebb 300 000 Ft, vagy
a ló az adatközlőn megjelölt biztosítási értékéértékének 30%30%-a, de legfeljebb 500 000 Ft.

Az általános biztosítási feltételeknek a 14
14. pontja az
alábbi megszűnési esettel egészül ki:
-

Az állat 15 éves életkorának betöltése.

Ha valamennyi biztosítási fedezetbe vont állat életkora eléri vagy meghaladja a 15 évet, a szerződés a
következő biztosítási évforduló napjával megszűnik.

7.10. ELTÉRÉS A SZOKÁSOS ÉS A KORÁBBI
SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

7.7.1.2. Amennyiben a ló az állatorvosi kezelését követően 30 napon belül azonos kórok miatt elhullik, kényszervágása vagy elaltatása válik szükségessé, az
elhullás, kényszervágás vagy elaltatás alapján térítendő szolgáltatási összeg csökken a gyógykezelésre
kifizetett összeggel.
összeggel

A piaci gyakorlatnak megfelelően egy dokumentumban megjelenítve olvashatók az ügyféltájékoztatásra
szolgáló rendelkezések és a különös biztosítási feltételek, valamint a kapcsolódó kiegészítő és záradéki
szerződési előírásai. A továbbiakban a jelen biztosítási
feltételekhez nem kapcsolódik külön íven szerkesztett
ügyféltájékoztató és záradéki feltételeket tartalmazó
dokumentum.

7.7.1.3. Kényszervágás esetében a biztosító a kényszervágási megtérülést kiegészíti a 7.7.1.1.1. pont
alapján megállapított szolgáltatási összegig. A biztosító kényszervágást csak szabályos kényszervágási
javaslat és hatósági állatorvosi vizsgálat alapján fogad el.
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a hatósági állatorvosi igazolást, vagy a Magyar
Állatorvosi Kamara tagjától egy pontos, tárgyilagos, a káreseményt rögzítő jegyzőkönyvet,
elhullás esetén a hatósági állatorvos, vagy a Magyar Állatorvosi Kamara tagja által az elhullást
követően készített lódiagrammot, állatorvosi kezelési költségekről és szállítási költségekről a
számlát.
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KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
záradééAz itt tárgyalt kiegészítő biztosítási feltételek, zárad
kok és függelékek kizárólag akkor képezik a biztosítási
szerződés részét, ha erre vonatkozóan az ajánajánlat(díjtájékoztató) rendelkezést tartalmaz.

alapkockázat és a szerződő által választott és a biztosító által fedezetbe vont kiegészítő kockázatok miatt
bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
6. Elléssel illetve állatorvosi kezeléssel összefüggő
károk csak abban az esetben téríthetők, ha ezek a
kockázatok, mint kiegészítő kockázatok biztosítva
vannak.

SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZAT ZÁRADÉK
NAGYÉRTÉKŰ LOVAK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (M03)

7. A biztosítási fedezet csak Magyarország területén
érvényes.
8. A biztosítási fedezet csak azokra a versenyekre
érvényes, amelyeket a verseny időpontja előtt legalább 15 nappal a biztosító szerződést kezelő egységéhez bejelentettek, azt a biztosító tudomásul vette, és a
biztosítási díjat a verseny megkezdéséig befizették.

1. A szállítási kockázatra vonatkozó záradék csak
arra a lóra köthető, amelyik legalább:
- a tűz és elemikár, valamint
- a betegség és baleset miatti elhullás, kényszervágás, elaltatás
2. kockázatra biztosítva van.

9. A verseny helyszínén a szállítóeszközre fel- és lerakás alatt történt káresemények jelen verseny kockázatra vonatkozó záradék alapján nem minősülnek
biztosítási eseménynek.

3. A szállítási kockázatra vonatkozó záradék alapján
a biztosítás – a díjszabásban meghatározott külön díj
ellenében – az állatok szállítása alatt illetve azzal
összefüggésben az alapkockázat és a szerződő által
választott és a biztosító által fedezetbe vont kiegészítő
kockázatok miatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

10. A kárjelentéshez mellékelni kell a versenyen hivatalosan jelenlévő állatorvos esetleírását.
Egyebekben a nagyértékű lovak biztosításának biztosítási feltételei (NLB) az irányadók.

4. Elléssel illetve állatorvosi kezeléssel összefüggő
károk csak abban az esetben téríthetők, ha ezek a
kockázatok, mint kiegészítő kockázatok biztosítva
vannak.

ÁLLATTARTÓI FELELŐSSÉG KOCKÁZAT ZÁRADÉK
NAGYÉRTÉKŰ LOVAK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (M05)

5. A biztosítási fedezet csak Magyarország területén
érvényes.
6. A szállítóeszközre fel- és lerakás alatt történt káresemények biztosítási eseménynek minősülnek.

1. Az állattartói felelősség kockázatra vonatkozó
záradék csak arra a lóra köthető, amelyik legalább:
- a tűz és elemikár, valamint
- a betegség és baleset miatti elhullás, kényszervágás, elaltatás
kockázatra biztosítva van.
2. Az állattartói felelősség kockázatra vonatkozó
záradék alapján a biztosító – a díjszabásban meghatározott külön díj ellenében – megtéríti azokat a szerződésen kívül harmadik személynek a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott és a szerződés hatálya
alatt bekövetkezett károkat, amelyek a biztosított ló
gépjárművel való ütközése során a gépjárműben
keletkeztek, valamint amelyek a biztosított ló által
okozott személyi sérüléses balesetek során következtek be, és amelyekért a biztosított, mint állattartó a
magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

7. Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettsége
alól, ha az állat szállítása szakszerűtlenül, lószállításra
nem alkalmas járművel, vagy érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező járművel történt.
Egyebekben a nagyértékű lovak biztosításának biztosítási feltételei (NLB) az irányadók.

VERSENY KOCKÁZAT ZÁRADÉK
NAGYÉRTÉKŰ LOVAK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (M04)
1. A verseny kockázatra vonatkozó záradék csak arra
a lóra köthető, amelyik legalább:
2. a tűz és elemikár, valamint

3. Jelen záradék nem terjed ki:

3. a betegség és baleset miatti elhullás, kényszervágás, elaltatás

-

4. kockázatra biztosítva van.
-

5. A verseny kockázatra vonatkozó záradék alapján a
biztosítás – a díjszabásban meghatározott külön díj
ellenében – az állatok versenyzése alatt, illetve a
verseny időtartama alatt a verseny helyszínén az

AHE-11180/1

17/18

a fogatba befogott lovak által okozott károkra,
a más állatban okozott esztétikai jellegű, a használhatóságot nem érintő károkra,
a lovasban keletkezett károkra és
a ló tartásával, gondozásával megbízott személyeknek okozott személyi sérüléses károkra.

4. A biztosítási fedezet a telephely 30 km-es sugarú
körzetében érvényes. Ha a szállítási kockázatra vonatkozó záradék érvényben van, akkor a biztosítás a
szállítással összefüggésben, és ha a verseny kiterjesztés kockázatra vonatkozó záradék is hatályos, akkor a
verseny helyszínén is, de mindkét esetben csak Magyarország területén nyújt fedezetet.

ÁRAMKIMARADÁS-KÁR ZÁRADÉK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK
TERMÉSZETICSAPÁS- ÉS ELEMIKÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI
FELTÉTELEIHEZ
(M02)

5. A kártérítési limit a biztosított ló értékétől függetlenül lovanként:
•
200 000 Ft / káresemény és,
•
300 000 Ft / év.

1. Áramkimaradás biztosítási eseménynek minősül, ha
az áramkimaradás miatti hőguta vagy fulladás következtében 24 órán belül beállt elhullás meghaladja az
állatállományok természeticsapás- és elemikárbiztosításában telephelyenként biztosított állatállomány darabszámának vagy élősúlyának 10%-át, és az
áramkimaradás bekövetkezésekor működtek a 2.
pontban előírt biztonsági berendezések és a mechanikus szellőzőberendezések.

Egyebekben a nagyértékű lovak biztosításának biztosítási feltételei (NLB) az irányadók.

ELŐGONDOKODÁS ZÁRADÉK
AZ ÁLLATÁLLOMÁNYOK
TERMÉSZETICSAPÁS- ÉS ELEMIKÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI
FELTÉTELEIHEZ
(M01)

2. Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha a biztonsági
berendezések, illetve a mechanikus
szellőzőberendezések a káresemény időpontjában
nem működtek.
3. Az áramkimaradás-biztosítás külön díj ellenében
akkor köthető meg, ha a telephely fel van szerelve a
folyamatos üzembiztonságot szolgáló és áramkimaradás esetén időjárási és egyéb körülménytől függetlenül érzékelhető (látható és/vagy hallható) vészjelzést adó, a hálózattól független áramellátással rendelkező riasztóberendezésekkel és mechanikus
szellőzőberendezésekkel. Nem téríti meg a biztosító a
kárt, ha a riasztó vészjelzése idején nem tartózkodik az
állattartó telepen beavatkozásra, kárenyhítésre képes
alkalmazott.

1. A biztosító – pótdíj ellenében – a kockázatviselési
helyenként és állatfajokra meghatározott biztosítási
összegeket a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) százalékos arányban rögzített előgondoskodási összeggel – de legfeljebb 10 százalékkal –
megnövelve veszi figyelembe, amennyiben a kárkori
forgalmi érték magasabb, mint az előgondoskodási
fedezet megkötésekor az adatközlőn megjelölt forgalmi érték.

4. Kizárólag a telephely villanymérőóráján belül keletkező okok miatti áramkimaradás-károk térülnek.

2. Az előgondoskodási biztosítási összeget a szerződő
fél és a biztosított telephelyenként és állatfajonként
határozza meg az előzetes biztosítási díj kiszámításához kitöltött adatlapon.

5. A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító
kártérítésként az elhullott állatok adatközlőn feltüntetett biztosítási értékének 90%-ának és az állatok darabszámának vagy kárkori súlyának a szorzatát téríti
meg.

3. Az adatlapon az adott telephelyre megjelölt előgondoskodási biztosítási összeg más telephelyre nem
csoportosítható át.

6. Egyebekben az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosításának biztosítási feltételei alkalmazandók.

4. Az előgondoskodási biztosítási összeg az előzetes
díjszámításhoz állatfajonként megjelölt biztosítási
összeg 10%-át nem haladhatja meg, állatfajonként
egységesen meghatározva.

Allianz Hungária Zrt.

5. Az előgondoskodási fedezet biztosítási összege év
közben nem változtatható.
6. A záradék csak azon szerződések esetében alkalmazható, ahol a biztosítási érték és annak alapján a
biztosítási összeg a forgalmi értéknek megfelelően lett
megállapítva. Alulbiztosítás esetében az előgondoskodási fedezet nem alkalmazható.
7. Egyebekben az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosításának biztosítási feltételei alkalmazandók.
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