Tisztelt Partnerünk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban
bemutassuk Önnek a mezőgazdasági
állatbiztosítás elnevezésű termékünket.
Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Magyarország piacvezető
társasága, már 1990 óta tagja az Európában
első számú és a világon is a vezető biztosítók
közé tartozó Allianz Csoportnak. E
kapcsolatrendszer révén a nemzetközileg is
élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat
ötvözve szolgálja ki ügyfelei növekvő és mind
összetettebb igényeit.
A társaság ügyfelei kedvező, értékarányos
árakat, korszerű szolgáltatásokat, értékeik
védelmét, befektetéseik gyarapodását, teljes
körű biztosítási kínálatot, jogfolytonosságot és
hosszú távú biztonságot találnak.
jén alakult, és 1990.
Társaságunk 1986. július 1-jén
február 28-a óta működik
dik részvénytársasági
formában. Alapításának 20. évfordulójától,
2006. július 1-jétől
jétől a társaság neve Allianz
Hungária Biztosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság. Székhelye Budapesten, a VIII.
kerületben, a Könyves Kálmán körút 48-52.
48
szám alatt található. Felügyeleti hatóságunk a
Magyar Nemzeti Bank.
Tájékoztatónk elolvasása előtt szeretnénk
felhívni a figyelmét arra, hogy a tájékoztató
nem helyettesíti az általános szerződési
feltételeket, kizárólag ügyfeleink előzetes
informálását szolgálja. A biztosítási
jogviszonyra vonatkozó teljes és részletes
szabályozást a mezőgazdasági állatbiztosítások
általános és különös biztosítási
ztosítási feltételei, mint a
termék általános szerződési feltételei,
feltétele
együttesen tartalmazzák.
Kérjük ezért, hogy tájékoztatónk elolvasása
után, a szerződéskötés előtt alaposan
tanulmányozza át a mezőgazdasági
állatbiztosítások általános és különös biztosítási
biztos
feltételeit is.

rendelkezések, amelyek nem a fedezet
terjedelmét és a kockázatvállalást érintik,
hanem a felek főbb jogait, kötelezettségeit és a
szerződés létrejöttének és megszűnésének
eseteit szabályozzák, az általános biztosítási
feltételekben legyenek megjeleníthetők.
megjeleníthetők
Az egyes biztosítások biztosítási feltételei az
alábbiak szerint épülnek fel:
fel
• általános biztosítási feltételek,
feltételek amelyek az
állatbiztosításokra vonatkozó közös
rendelkezéseket tartalmazzák,
•

a különös biztosítási feltételek,
feltételek

•

amelyek az egyes biztosítások biztosítási
eseményeit, továbbá a speciális kizárásokat és
rendelkezéseket tartalmazzák, valamint

•

a biztosítási fedezetet bővítő záradékok,
melyek szerkezetileg a különös biztosítási
feltételekhez tartoznak.

A záradékok külön-külön
külön vagy együttesen
választhatók. A záradékokban foglalt kiegészítő
fedezetek pótdíj ellenében köthetők meg. Kérjük,
szerződéskötéskor egyértelműen határozza meg,
hogy melyik kiegészítő fedezetet / fedezeteket
választja.
A mezőgazdasági állatbiztosítás
iztosítások fajtái:
A mezőgazdasági állatbiztosítási
állatbiztosítás termékünk alapján
az alábbi biztosítási szerződések
szerződés köthetők:
• Állatállományok természeticsapástermészeticsapás és elemikárbiztosítása
• Tenyészállat- és lóbiztosítás
• Baromfibiztosítás
• Növendék- és hízóállat biztosítás
• Állatállományok költségkiegészítő biztosítása
• Tenyészállatok rendkívüliveszteség-biztosítása
rendkívüliveszteség

Köszönjük.
A biztosítás szerkezete és terjedelme
Társaságunk az általános- és az arra épülő
különös biztosítási feltételek mentén köt
biztosítási szerződést. Ez a szerkezeti kialakítás
lehetővé
ővé teszi, hogy azon szerződési
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• Nagyértékű lovak biztosítása alapfedezettel és a
szerződő fél által választott kiegészítő
fedezetekkel. Alapfedezet nélkül a biztosítás nem
köthető meg. Záradékkal, külön díj ellenében
el
a
biztosítás állattartói felelősségre, verseny és
szállítási fedezetre is kiterjeszthető.
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Társaságunk függő
biztosításközvetítői (ügynökök) jelen nem–élet
biztosítási termék esetében nem vehetnek át
biztosítási díjat vagy díjelőleget, valamint a függő
biztosításközvetítő (ügynök) a biztosítótól az
ügyfélnek járó biztosítási szolgáltatási összeget
sem vehet át.
2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
amelynek a vállalkozásokkal a hatálybalépést
követően megkötött kárbiztosítási szerződésekre
vonatkozó szabályai a felek szerződési szabadságára
épül.
Az új törvénykönyvre figyelemmel az általános
rendelkezések a felek szerződési szabadsága
érvényesülésének lehetőséget teremtve kerültek
átfogalmazásra, amelyek az alábbiakban térnek el
lényegesen a törvényben előírtaktól:
• A biztosítási szerződésből eredő igényekre
vonatkozóan az elévülés ideje - az
általános elévülési szabálytól eltérően - egy
év.
•

•

•

A díjfizetési kötelezettség elmulasztása
esetén a biztosító kilencven napos
respirót biztosít, mely határidő alatt a
kockázatviselése fennáll és a határidő
leteltét követően a biztosítási szerződés
felszólítás nélkül is megszűnik. A biztosító a
respiróra eső teljes díjat önkéntes teljesítés
hiányában jogosult behajtani.

feltöltésére a biztosító által meghatározott
feltételek teljesítésével.
•

A rendes felmondás joga kizárólag
írásban gyakorolható. E körben az
írásbeliség szerződésben rögzített feltétele,
hogy kizárólag postai úton, faxon,
személyesen az ügyfélszolgálati vagy
értékesítési pontokon vagy legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott
elektronikus dokumentumban valósuljon
meg.

•

A biztosítók közötti adatcserére
vonatkozó szerződési felhatalmazás
megfogalmazásra került az adatvédelmi
rendelkezések körében.

A szerződő fél
Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződő fél csak a
biztosított vállalkozás, vagy az a vállalkozás lehet, aki
a biztosítási szerződést az érdekelt javára köti meg.
Vállalkozás
A biztosítási szerződés megkötése során a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
eljáró személy.
A biztosítási esemény
Az egyes biztosítások esetében biztosítási
eseménynek minősül:

Állatállományok természeti csapás- és
elemikár-biztosítása

Továbbra is érdekmúlásnak minősül
vagyonbiztosításokban a tulajdonjog
átszállásának az esete is, ha a biztosított
vagyontárgy más jogcím alapján már
korábban az új tulajdonos birtokában volt.
Többszörös biztosítás esetén továbbra is
az elsőként érvényesen létrejött
vagyonbiztosítás lesz érvényes.

Az új törvényi rendelkezések miatt - biztosítási
fedezetet nem érintő - lényeges változások az
alábbiak:
• Ráutaló magatartással nem jöhet létre
vállalkozásokkal kötött kárbiztosítási
szerződés.

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.

Tenyészállat- és lóbiztosítás
Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított
telephelyen a szerződésben meghatározott, a
szerződés megkötésekor illetve módosításakor
egészséges állatok balesetben, betegségben, vagy
ellési komplikáció miatt elhullanak, illetve a
kényszervágásuk válik szükségessé.

•

Előzetes fedezetvállalásra egyedi
szerződések esetében kerülhet sor.

•

A biztosítási összeg szolgáltatás
következtében történő csökkenése esetén
a biztosító lehetőséget adhat a fedezet
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Balesetnek minősül a véletlen váratlan bekövetkező,
külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény,
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valamint az elcsúszás, a botlás, az áramütés, az 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. Baleset a hőguta és a
mérgezés is.

Baromfibiztosítás
Biztosítási esemény, ha a biztosított telephelyen a
szerződésben meghatározott, a szerződés
megkötésekor, illetve a betelepítéskor egészséges
állatok balesetben, vagy betegségben elhullanak,
illetve a kényszervágásuk válik szükségessé.
Baleset a véletlen, váratlan bekövetkező, külső
behatásból eredő, sérülést okozó esemény, illetve ezen
kívül az idegen tárgyak lenyelése, a hőguta és a
mérgezés is.

Növendék- és hízóállat biztosítás
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.
Balesetnek minősül a véletlen váratlan bekövetkező,
külső behatásból eredő, sérülést okozó esemény,
valamint az idegen tárgyak lenyelése, a hőguta és a
mérgezés.
Elhullásnak minősül az is, ha a vágóhídra eladott
szarvasmarha a húsvizsgálaton fogyasztásra
alkalmatlannak minősül, elkobozzák, és a biztosítottól a
vételárat visszakövetelik.

•

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

Nagyértékű lovak biztosítása
Biztosítási esemény a biztosított lónak az
alapfedezetben vagy a szerződő fél által választott
kiegészítő fedezet(ek)ben meghatározott károsító
esemény miatt bekövetkezett elhullása,
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 15 napon belül bekövetkezett elhullása,
kényszervágása vagy elaltatása.
Kiegészítő fedezetek
• A biztosított ló baleset és betegség miatti
elhullása, kényszervágása vagy elaltatása.
•

A tenyészkanca és/vagy a csikó ellési
rendellenességgel összefüggő elhullása,
illetve ellési rendellenesség következtében a
kanca és/vagy a csikó kényszervágása vagy
elaltatása.

•

A biztosított ló baleset miatti kórházi, klinikai
gyógykezelése, beleértve az oda és
visszaszállítást, valamint a Magyar
Állatorvosi Kamara tagja által végzett
indokolt helyszíni gyógykezelés.

•

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 gyógykezelés.

Állatállományok költségkiegészítő
biztosítása
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.

Az elléssel és elvetéléssel összefüggő káresemények a
betegség fogalomkörébe tartoznak.
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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.
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.
Elaltatás: ha a beteg vagy balesetet szenvedett állatot
humánus okok miatt a további szenvedéstől
túlaltatással megóvják.
A biztosítási szerződés tartama és a biztosítási
időszak

A biztosító kockázatviselése a felek által a
szerződésben meghatározott időpontban
kezdődik.
Ha a felek a kockázatviselés kezdő időpontjában nem
állapodtak meg, akkor a biztosító kockázatviselése a
szerződés létrejöttét követő nap 0:00 órakor
kezdődik, kivéve, ha a biztosító valamely biztosítási
eseményre vagy vagyontárgyra csak a szerződés
létrejöttét követő későbbi időponttól vállalja a
kockázatot. Ilyenkor a várakozási idő lejártát
követő napon kezdődik a kockázatviselés.
A várakozási idő új szerződés kötése esetén a
szerződés létrejöttét követő napon, a
kockázatviselés tartama alatt újonnan telepített
állatok esetén pedig a telepítést követő napon
kezdődik. Az újonnan telepített állatoknak a
várakozási időt karanténban kell eltölteniük.
A biztosító kockázatviselésének a kezdete nem lehet
korábbi, mint az a nap, amikor a biztosítási szerződés
létrejött.

A biztosítási szerződés határozatlan vagy
határozott időre köthető.. A határozott tartamú
szerződés minimális tartama 3 év, a felek azonban
ettől eltérően is megállapodhatnak.

Várakozási időt az alábbi biztosítások különös
biztosítási feltételei tartalmaznak az alábbiak
szerint:

A biztosítási időszak
• határozatlan tartamra kötött biztosítási
szerződés esetén egy év,

Tenyészállat és lóbiztosítás, növendék és
hízóállat biztosítás, tenyészállatok
rendkívüli veszteség biztosítása

•

határozott tartamra kötött biztosítási
szerződés esetén a biztosítási szerződés
teljes tartama. Egy évnél hosszabb, de
legalább két (2) év határozott tartamra
kötött biztosítási szerződés esetén a felek
egyéves biztosítási időszakban is
megállapodhatnak.

A biztosító gümőkór, angolkór, vagy kehesség
esetére
• 45 (negyvenöt) nap,
•

Ha a biztosítási időszak egy (1) év, akkor annak első
napja megegyezik a biztosítási évforduló napjával,
utolsó napja a következő biztosítási évforduló napját
megelőző nap.
A biztosítási évforduló minden naptári év január
01. napja, amennyiben a felek eltérően nem
állapodnak meg.
A kockázatviselés kezdete, vége és a várakozási
idő

A kockázatviselés tartama és helye, a
várakozási idő

bármely más betegség
esetére 15 (tizenöt) nap
várakozási időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást,
ha a várakozási időn belül az állat elhullott, vagy
kényszervágásra került.
A várakozási idő nem vonatkozik a balesetből és az
ellésből eredő károkra.

Baromfibiztosítás
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.

Állatállományok költségkiegészítő
biztosítása

A biztosítási fedezet a biztosító kockázatviselésének
tartama alatt bekövetkezett károkra terjed ki.

A biztosító a jelen különös biztosítási feltételekben
felsorolt állatbetegségekre 15 (tizenöt) napos
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várakozási időt köt ki és nem nyújt szolgáltatást,
ha a várakozási időn belül valamely telephelyen
hatósági rendeletre az állatokat leölik és zárlatot
rendelnek el.
A biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a
várakozási időn belül az állat elhullott, vagy
kényszervágásra került.

A turnusos állattartás díját turnusonként vagy
meghatározott számú turnusra együttesen
határozza meg a biztosító.
A biztosító minden biztosítási időszakra (biztosítási
év) előzetes és végleges éves díjat állapít meg.

Nagyértékű lovak biztosítása
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 vagy kényszervágásra,
elaltatásra került.
A várakozási idő nem vonatkozik a tűz- és elemikár
miatt keletkezett, valamint a balesetből eredő
károkra.

Az előzetes éves díjat a biztosító a szerződés
megkötése előtt közli a szerződő féllel.
Turnusos állattartás esetén a biztosító turnusonként,
vagy meghatározott számú turnusra együttesen
meghatározott végleges díjat állapít meg.
A biztosítási díj esedékessége
A biztosítás első díja a felek által meghatározott
időpontban, ennek hiányában a biztosítási szerződés
létrejöttekor, a további biztosítási időszakokra
vonatkozó díj (folytatólagos díj) pedig annak az
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a
díj vonatkozik.

A biztosító kockázatviselése legkésőbb a
biztosítási szerződés megszűnéséig áll fenn.
Nagyértékű lovak biztosítása esetén a biztosító
kockázatviselése adott ló tekintetében
• a más telephelyre történő áttelepítéséig,
•

A határozott időtartamú biztosítás díja egyéb esetben
a biztosítás teljes tartamára kerül megállapításra.

a 15. életév betöltése esetén a következő
biztosítási évfordulóig, vagy

• a biztosítási érdek megszűnéséig,
de legfeljebb a biztosítási szerződés megszűnéséig áll
fenn.
A kockázatviselés helye
A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben
meghatározott magyarországi kockázatviselési
helyeken (telephely) bekövetkezett biztosítási
eseményekre terjed ki.
Nagyértékű lovak biztosítása esetén a biztosítási
fedezet az adatközlőn meghatározott telephelyen
és annak Magyarországon belül 30 km-es
körzetében bekövetkezett biztosítási eseményre
terjed ki.
A díjfizetés ideje és módja, díjmódosítás
A biztosítót a kockázatviselés kezdetétől annak teljes
tartamára megilleti a díj.
A biztosító a turnusos állattartás kivételével a
biztosítási díjat - eltérő megállapodás hiányában biztosítási időszakonként állapítja meg, ha a
biztosítás határozatlan időtartamú, vagy ha a
határozott időtartamra kötött biztosítási szerződés
esetén a felek éves biztosítási időszakban állapodtak
meg.
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Ellenkező megállapodás hiányában a biztosítási díjat
biztosítási időszakonként egy összegben, előre
kell megfizetni. Ha a felek ettől eltérően nem
állapodnak meg, a két évnél rövidebb, határozott
tartamú biztosítás egyszeri díjfizetésű. Az egyszeri
díjat a biztosítási szerződés létrejöttekor kell
megfizetni.
Turnusos állattartás esetén a biztosítási díjat
turnusonként egy összegben és a turnus teljes
tartamára, az állatok betelepítését megelőző 2.
munkanapig kell megfizetni, kivéve, ha a felek
másként állapodnak meg.
Ha a felek részletfizetésben állapodnak meg, a
díjrészletek a biztosítási szerződésben megjelölt
időpontokban esedékesek.
Végleges és előzetes éves díj esetén a
díjkülönbözetet:
• havi díjfizetés esetén az adott biztosítási
időszak utolsó előtti havi díjával,
•

negyedéves díjfizetés esetén az utolsó
negyedéves díjjal,

•

a féléves és éves díjfizetés esetén a
biztosítási évfordulót megelőző 45
napig,
kell elszámolnia a biztosítónak, és a szerződő fél a
biztosítási évfordulót megelőző hónap 1-jéig köteles
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A biztosító megtéríti a biztosítási fedezetbe vont
káresemények folytán a ténylegesen felmerült,
indokolt és igazolt költségeket a kötvényen
megjelölt mértékig.

befizetni, illetőleg az esetleges túlfizetést a
biztosítónak ezen időpontig vissza kell térítenie.
A díjfizetés módját és gyakoriságát a biztosítási
szerződés tartalmazza.
Ha az ugyanazon ajánlat alapján létrejött szerződés
bármely biztosításában meghatározott biztosítási
esemény bekövetkezik, valamennyi biztosításnak
a biztosítási időszakra járó teljes éves díja – a
ténylegesen megállapított kárösszeg erejéig – a
kárkifizetés időpontjában esedékessé válik, és azt
a biztosító a biztosítási ajánlaton/kötvényen felsorolt
biztosítások esetleges díjhátralékaival együtt a
biztosítási szolgáltatásába jogosult beszámítani.
Az esetlegesen fennmaradó biztosítási díjak az
ajánlaton megjelölt feltételek szerint esedékesek.
Díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnése
esetén
Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a
szerződés megszűnik, a biztosító az egész
biztosítási időszakra járó díj megfizetését
követelheti.

Ha a káresemény időpontjában az egyes
biztosított állatokra, illetve állatfaj(ok)
károsodott korcsoportja(i)ra, vagy turnusaira
telephelyenként meghatározott biztosítási
összeg legalább 10%-al kisebb, mint az egyes
biztosított állatok, illetve károsodott
korcsoport(ok) káridőponti biztosítási értéke,
akkor a biztosító a kárt csak olyan mértékben
téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a biztosítási
értékhez aránylik (arányos kártérítés).
A biztosító szolgáltatási kötelezettségére, és a
szolgáltatás mértékének megállapítására
vonatkozó speciális szabályok az egyes
biztosítások alapján:

Állatállományok természeticsapás-és
elemikár-biztosítása

A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben a
biztosító az addig a napig járó díj megfizetését
követelheti, amikor kockázatviselése véget ért.
Egy évnél rövidebb tartamú biztosítási szerződés
megszűnése esetén a biztosítás teljes tartamára járó
díj illeti meg a biztosítót.
A biztosító szolgáltatása, a teljesítés ideje, módja
A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító a
károkat a biztosítási esemény bekövetkezésekor
érvényes
• biztosítási összeg(ek), valamint

A biztosító az elhullott vagy kényszervágott
állatoknak a biztosítási esemény bekövetkezésekor
folyó biztosítási időszakra vagy a biztosítás teljes
tartamára vonatkozó adatközlőn megjelölt
biztosítási értéke és darabszáma, illetve kárkori
súlya alapján nyújt szolgáltatást a biztosítási
összeg erejéig.
A biztosítási szolgáltatás mértéke
• tenyészállatok esetében az elhullott vagy
kényszervágott állatok előzetes adatközlőn
feltüntetett biztosítási értéke 90%-ának
valamint az állatok darabszámának a
szorzata.
•

a növendék- és hízóállatok esetében az
elhullott vagy kényszervágott állatok
előzetes adatközlőn feltüntetett biztosítási
értéke 90%-ának valamint kárkori
súlyának szorzata.

•

a szopós állatok esetében az elhullott vagy

•

kényszervágott állatok adatközlőn
feltüntetett biztosítási értéke 90%-ának
valamint az állatok darabszámának
szorzata.

•

baromfiállományok esetében az elhullott
állatok adatközlőn feltüntetett biztosítási
értéke 90%-ának valamint az állatok
darabszámának szorzata.

•

a biztosítási összegen belül meghatározott
limit(ek)erejéig
az önrészesedéssel csökkentve,- a felek eltérő
megállapodásának hiányában - forintban téríti meg
a szolgáltatásra vonatkozó szabályok
figyelembevételével.
A biztosítónak a biztosítási időszak egészére
vonatkozó teljesítési kötelezettsége – a biztosítási
események számától függetlenül – a biztosítási
esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási
összegig terjed.
Kényszervágás esetén a biztosító a megállapított
szolgáltatási összegből levonja az esetleges
vágóhídi megtérülést.
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•

turnusos állattartás esetén az elhullott vagy
kényszervágott állatok, baromfiállományok
esetén az elhullott állatok adatközlőn
feltüntetett biztosítási értéke 90%-ának
valamint az állatok darabszámának vagy
kárkori súlyának szorzata.

Tenyészállat- és lóbiztosítás
A biztosító az elhullott vagy kényszervágott állatoknak
a biztosítási esemény bekövetkezésekor folyó
biztosítási időszakra vagy a biztosítás teljes tartamára
vonatkozó adatközlőn megjelölt biztosítási értéke
és darabszáma alapján nyújt szolgáltatást a
biztosítási összeg erejéig.

Baromfibiztosítás
A biztosító szolgáltatási kötelezettsége akkor áll
be, ha
• a biztosítási évben tartott tenyészkacsa 5%át, tyúk, tenyészfácán, tenyész vadkacsa
10%-át, tenyészpulyka, tenyészliba,
tenyészgyöngyös darabszámának 15%-át
meghaladja az elhullás, vagy
•

az egy állománycsoportba tartozó (turnusos
tartás) pecsenyekacsa 5%-át, tenyész és
vágó csirke, pecsenye vadkacsa 10%-át,
pecsenye/hús/hízóliba, pecsenyepulyka,
pecsenyegyöngyös, fácán csibe 15%--át,
növendék fácán darabszámának 20%-át
meghaladja az elhullás.

A fentiekben meghatározott százalékok alatti
károkat – melyek a biztosított önrészét képezik – a
biztosító nem téríti meg.
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.

Növendék- és hízóállat biztosítása

sertésnél 4%

•

juh és kecske esetében 2% darabszámot

A biztosító az elhullott vagy kényszervágott állatoknak
a biztosítási esemény bekövetkezésekor folyó
biztosítási időszakra vagy a biztosítás teljes tartamára
vonatkozó adatközlőn megjelölt biztosítási értéke
és darabszáma, illetve kárkori súlya alapján nyújt
szolgáltatást a biztosítási összeg erejéig.

Állatállományok költségkiegészítő
biztosítása
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 (10-20 vagy 30%)
szorzata.
A biztosító szolgáltatása független az állami
kártalanítás mértékétől.

Tenyészállatok rendkívüli-veszteség
biztosítása
A biztosító az elhullott vagy kényszervágás során
elkobzott állatoknak a biztosítási esemény
bekövetkezésekor folyó biztosítási időszakra vagy a
biztosítás teljes tartamára vonatkozó adatközlőn
megjelölt biztosítási értéke és darabszáma
alapján nyújt szolgáltatást a biztosítási összeg
erejéig.
A szolgáltatás mértékét adott telephelynek és adott
állatfajnak az adott biztosítási időszakra
számított veszteséghányada, valamint
ugyanazon telephelynek és állatfajnak az adott
biztosítási időszakot megelőző három évre
számított átlagos veszteséghányada 120%-ának
különbsége határozza meg.

Nagyértékű lovak biztosítása

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége akkor áll
be, ha a biztosított állatok negyedéves átlag
darabszámához (a negyedévi három hónap
nyitóállomány átlaga) viszonyítva
• szarvasmarháknál 1%
•

meghaladó elhullás és kényszervágás
következik be. A fentiekben
meghatározott %-ok alatti károkat –
melyek a biztosított önrészét képezik – a
biztosító nem téríti meg.

A biztosított lovak elhullása, kényszervágása,
elaltatása illetve gyógykezelése miatt keletkező
károkat az alábbiak szerint téríti meg a biztosító:
A biztosító szolgáltatása
• a tűz- és elemikár,
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•

beérkezésétől számított 30 (harminc) napon
belül teljesíti a biztosított részére.

a baleset és betegség, valamint

• az ellési rendellenesség
miatti elhullás, kényszervágás illetve elaltatás
esetében 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.

A szerződés megszűnésének esetei és
felmondásának feltételei
A biztosítási szerződés megszűnik:
• határozott tartamra kötött szerződés
tartamának lejártával,

A biztosító szolgáltatatása
• a baleset miatti kórházi, klinikai
gyógykezelés

•

közös megegyezéssel,

•

felmondással, ha a felek a határozatlan
időre kötött szerződést, vagy 3 évnél
hosszabb időre szóló határozott
tartamú szerződést a harmadik év
elteltével a biztosítási időszak végére
(évfordulóra) írásban (kizárólag postai
úton, faxon, személyesen az
ügyfélszolgálati vagy értékesítési
pontokon vagy legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott
elektronikus dokumentumban)
felmondták. A felmondási idő 30
(harminc) nap,

•

ha a biztosítottnak a vagyontárgy
megóvásához fűződő, illetve egyéb
biztosítási érdeke megszűnik
(érdekmúlás),

•

díjfizetési kötelezettség elmulasztása
miatt a biztosítási díj (díjrészlet)
esedékességétől számított
kilencvenedik nap elteltével, ha addig
a hátralékos díjat nem fizették meg, és a
biztosított díjhalasztást sem kapott,
illetőleg a biztosító a díjkövetelést
bírósági úton nem érvényesítette.

•

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

a ló az adatközlőn megjelölt biztosítási
értékének 30%-a, de legfeljebb 500 000 Ft.

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.
Kényszervágás esetében a biztosító a
kényszervágási megtérülést kiegészíti a fentiek
szerint az elhullás, kényszervágás vagy elaltatás
alapján megállapított szolgáltatási összegig. A
biztosító kényszervágást csak szabályos
kényszervágási javaslat és hatósági állatorvosi
vizsgálat alapján fogad el.

Nagyértékű lovak biztosítása esetén a biztosító
kockázatviselése az adott ló tekintetében
• a más telephelyre történő áttelepítéséig,

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

•

vagy a 15. életév betöltése esetén a
következő biztosítási évfordulóig,

•

vagy a biztosítási érdek megszűnéséig
áll fenn, de legfeljebb a biztosítási szerződés
megszűnéséig.

A biztosítási szerződés - a következő biztosítási
évforduló napjával - megszűnik abban az esetben is,
ha valamennyi biztosítási fedezetbe vont állat
életkora eléri vagy meghaladja a 15 évet.

A biztosító a szolgáltatását a biztosítási esemény
bekövetkezését és a kár mértékét bizonyító
összes adatnak, okmánynak, dokumentációnak
és hatóság által kiadott határozatnak a
kárrendezésre illetékes egységéhez történt
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biztosító írásban figyelmeztette a kár
ismétlődésének veszélyére.

A biztosító mentesülésének feltételei
A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartással
• a szerződő fél vagy a biztosított,
•
•
•

a velük közös háztartásban élő
hozzátartozójuk,
üzletvezetésre jogosult tagjuk,
a biztosított jogi személynek vezető
tisztségviselője vagy a biztosított
állatállományok kezelésére jogosított tagja,
munkavállalója vagy megbízottja okozta.

Ezeket a rendelkezéseket a kármegelőzési és
kárenyhítési kötelezettség megszegésére is
alkalmazni kell.
Súlyos gondatlanságnak különösen az alábbiak
minősülnek:
• a hatályos állat-egészségügyi előírások, az
előírt járványügyi, illetve az állatok tartására
vonatkozó szabályok be nem tartásával,
•

a technológiai fegyelem megsértésével,

•

a nem megfelelő takarmányozási
körülményekkel,

a villámhárító hiánya vagy nem megfelelő
műszaki állapotával,

•

a víz- és gőzvezetékek, illetve tartályok
csapjainak, zárainak nem megfelelő
elzárásával,

•

a védelmi berendezések (villám, tűz,
elektromosság, víz- és gőzvezetékek)
bekapcsolásának elmulasztásával vagy nem
megfelelő működésével összefüggésben
keletkezett.

Kizárások, kizárt kockázatok, illetve a
biztosítással nem fedezett károk

Az általános biztosítási feltételek szerint nem minősül
biztosítási eseménynek, ha a kár oka/előidézője
• az állat hatósági előírás miatti leölése,

a nem megfelelő gondozási
körülményekkel,

•

az általánosan elvárható selejtezések
elmulasztásával összefüggésben
következett be,

•

a biztosítottnak (illetve az általános
biztosítási feltételekben meghatározott
személyeknek) 0,8 ezrelék véralkohol- vagy
0,5 mg/l légalkoholszintet meghaladó ittas
vagy bármilyen kábító hatású szer miatti
állapotával közvetlen okozati
összefüggésben keletkezett;

•

•

A kizárt kockázatokat egyrészt az általános biztosítási
feltételek, másrészt a különös biztosítási feltételek
tartalmazzák.

•

•

Állatállományok természeticsapás-és elemikárbiztosítása esetén az előző pontban felsoroltakon
túl a kármegelőzési kötelezettség súlyosan
gondatlan megszegésének minősül különösen az
is, ha a kár
• a tűzvédelmi előírások be nem tartásával,

engedélyhez kötött tevékenység engedély
nélküli végzése során, és ezzel okozati
összefüggésben következett be;
korábbi károsodással azonos körülmények
között, továbbá azért következett be, mert a
biztosított nem tette meg a szükséges
intézkedéseket a kármegelőzés érdekében
annak ellenére sem, hogy a hatóság vagy a
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•

háború, invázió, háborús cselekmények
(függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat
üzentek-e, vagy sem), polgárháború,
ellenforradalom, forradalom, katonai vagy
népfelkelés, statárium, erőszakos
hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;

•

a tulajdonjog hatósági korlátozása
közérdekből állandó vagy ideiglenes
jelleggel;

•

lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges
munkabeszüntetés, polgári engedetlenség,
munkahelyi zavargás, szabotázs,

•

bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek
következtében hadi-, rendkívüli vagy
szükségállapotot hirdettek ki;

•

nukleáris reakció, nukleáris robbanás,
sugárzás vagy radioaktív szennyezés,
tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett
kárt a jelen biztosítási szerződés szerint
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biztosítási eseménynek minősülő
események okozták- e, vagy sem;
•

•

műhold és űrjármű lezuhanása,
becsapódása;

A fentieken túl a biztosító helytállási
kötelezettsége az alábbiakra sem terjed ki az
egyes biztosítások alapján:

•

vulkánkitörés, cunami;

•

eutanázia, kivéve ha baleset vagy
gyógyíthatatlan betegség miatt kell
végrehajtani;

•

megmagyarázhatatlan eltűnés,
kannibalizmus;

•

a biztosított állatállományoknak a biztosítási
szerződés megkötésekor, betelepítésekor
már meglévő betegsége;

•

vandalizmus, illetőleg vandál cselekmény;

•

terrorcselekmény.

Állatállományok természeticsapás-és elemikárbiztosítása
• A villámcsapás okozta fény- és hanghatás
következtében fellépő sokk és szívbénulás
miatti elhullásból és kényszervágásból eredő
kár nem térül meg, ha a villám nem
közvetlenül az állatok tartására szolgáló
épületbe, illetve a szabadban tartott állatba
csapott be.
•

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

•

Nem biztosítási esemény, ha a vihar által
elragadott állat szilárd tárgynak csapódik,
vagy az állatot magával sodorja a vihar.

•

Árvízkár fedezet nem terjed ki az ártéren
tartott állatokban bekövetkezett kárra és a
belvíz miatti állatkárokra.

•

A földrengés-, földcsuszamlás-, kő- és
földomláskár, valamint az ismeretlen üreg
beomlásából eredő kár nem térül, ha
- a földcsuszamlás, kő- 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,
-tudatos emberi tevékenység során vagy
annak következtében lépett fel (pl.
robbantás, bányászat), valamint
-a támfal hiánya vagy nem megfelelő
műszaki állapota (pl. tervezési, kivitelezési,
vagy karbantartási hiányosságok) miatt
keletkezett.

Nem minősül biztosítási eseménynek:
• a kedvezmények elvesztése, késedelem vagy
piacvesztés;
•

a biztosított állatok esztétikai sérülése.

Nem térülnek meg a biztosítási szerződés
alapján a következők:
• kötbér, bírság és büntetés, büntető jellegű
költségek, így különösen: perköltség,
késedelmi kamat;
•

az állatokhoz fűződő személyes előszereteti
érték.

bármilyen következményi kár, – különösen a
termelési vagy szolgáltatási folyamat
leállásából, szüneteltetéséből származó
gazdasági hátrány, üzemszüneti veszteség
(mint pl. termeléskiesés, szolgáltatás-kiesés,
elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér
vagy egyéb veszteség) valamint az ezek
elkerülése céljából felmerülő
többletköltségek (mint pl. túlóra költsége,
éjszakára vagy munkaszüneti napra soron
kívül elrendelt munkabér- és egyéb költség,
expressz vagy légipostafuvar miatti
többletköltség, sürgősségi felár) – ha a felek
eltérően nem állapodnak meg;

•

állami vagy egyéb támogatásként vagy
visszatérítésként a biztosított, illetve a
tulajdonos által igényelhető, illetve
visszaigényelhető költségek és kiadások,

•

harmadik személy kártérítése, garancia vagy
egyéb biztosítás alapján megtérülő károk,
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Tenyészállat- és lóbiztosítás
Állatállományok költségkiegészítő biztosítása
A biztosítás nem fedezi a károkat, ha a kár oka
• heveny felfúvódás,
•

tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar,
földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás,
ismeretlen üreg beomlása, szállítás.

Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha
• az állatkórházi kezelés és az oda- és
visszaszállítás költségéből ered,
•

az állat elhullása az állategészségügyi
jogszabályokban meghatározott, bejelentési
kötelezettséggel járó betegség miatt
elrendelt hatósági zárlat alatti telephelyen
következett be.

A biztosító nem téríti meg:
• az elhullott és kényszervágott állatok
értékét,
•

a megsemmisített eszközök vagy takarmány
értékét,

•

az állami kártalanítás keretében megtérített
veszteségeket, és

•

az újratelepített állatállomány értékét.

Tenyészállatok rendkívüli-veszteség biztosítása
Nem fedezi a biztosítás a károkat, ha annak oka
• heveny felfúvódás,

Baromfibiztosítás
•

A biztosítás nem fedezi a károkat, ha akár oka
• a tenyésztojás fertőzöttsége,
•

olyan betegség, amely már a
kockázatviselés kezdetekor fennállott,

•

tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar,
földrengés, földcsuszamlás, kő- és
földomlás, ismeretlen üreg beomlása,
szállítás, áramkimaradás,

•

a takarmány hibája.

Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha
• az állat hatósági rendeletre került leölésre,

Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha az
állat elhullása az állategészségügyi törvényben
meghatározott, bejelentési kötelezettséggel
járó betegség miatt elrendelt hatósági zárlat
ideje alatt keletkezett.
Növendék- és hízóállat biztosítása
A biztosítás nem fedezi a károkat, ha a kár oka
• heveny felfúvódás,
•

tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar,
földrengés, földcsuszamlás, kő- és
földomlás, ismeretlen üreg beomlása,

•

szállítás.

tűz, robbanás, villámcsapás, árvíz, vihar,
földrengés, földcsuszamlás, kő- és
földomlás, ismeretlen üreg beomlása,
szállítás.

Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha az állat
elhullása az állategészségügyi törvényben
meghatározott, bejelentési kötelezettséggel járó
betegség miatt elrendelt hatósági zárlat ideje
alatt keletkezett.
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•

az állat elhullása az állat-egészségügyi
jogszabályok szerinti bejelentési
kötelezettséggel járó betegség miatt
hatósági zárlat alatt álló telephelyen
következett be,

•

a kényszervágás során az állatot nem
kobozzák el,

Nagyértékű lovak biztosítása
Nem terjed ki a biztosítási fedezet a károkra, ha
az elhullás, a kényszervágás, az elaltatás illetve a
gyógykezelés oka
• az állat oltásával vagy ivartalanításával
összefüggő állatorvosi hibából ered,
•
•

gazdasági okokra vezethető vissza,
az állat szállítása során vagy azzal
összefüggésben keletkezik (kivéve a külön
díjért vállalt szállítási fedezetet),

•

versenyen következik be (kivéve a külön
díjért vállalt versenyfedezetet).

Nem fedezi továbbá a biztosítás a kárt, ha
• az állatot hatósági rendeletre ölik le,
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•

az állat elhullása az állat-egészségügyi
jogszabályok szerinti bejelentési
kötelezettséggel járó betegség miatt
hatósági zárlat alatt álló telephelyen
következik be,

•

a biztosítási esemény az adatközlőn az állat
tartásának helyeként megjelölt telephely 30
km-es körzetén kívül történik,

•

bűncselekménnyel (pl. rongálás) vagy
szabálysértéssel okozták,

•

annak okával kapcsolatban valamely
személlyel szemben állatvédelmi bírság
szabható ki,

•

a kanca vetélése következtében elhullik a
csikó, a kanca elhullása nélkül,

•

az állatorvosi kezelés megelőző, illetve
korrekciós és plasztikai jellegű.

Elektronikus úton
A www.allianz.hu – oldalon keresztül
(https://www.allianz.hu/www/hu/ugyfelszolgalat.ht
ml), vagy a biztositopanasz@allianz.hu
címen. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy email-en csak
biztosítási titkot nem tartalmazó választ küldhetünk
ügyfeleink részére, minden egyéb, más esetben
postai úton kell válaszolnunk.
Írásban
Leveleiket a 1368 Budapest, Pf. 191 címre küldhetik,
az Allianz Hungária Zrt. Fogyasztóvédelmi osztály
nevére (a Fogyasztóvédelmi osztályon belül működik
a centralizált panaszkezelés). A gördülékenyebb
ügymenet érdekében minden esetben szükségünk
van az ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a
meglévő biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl.
kötvényszám, szerződésszám, ügyfélszám, kárszám).
Amennyiben nem az ügyfél, hanem meghatalmazott
jár el a panaszügyben, a fentieken túl, érvényes
meghatalmazás benyújtása is szükséges. A
meghatalmazásnak - a jogszabályi rendelkezésekre
figyelemmel - a polgári perrendtartásról szóló
1952.évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell
eleget tennie. Meghatalmazás minta:
https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html

Az értékkövetés
Határozatlan tartamú biztosítási szerződés esetében,
illetőleg ha a felek a határozott időtartamra kötött
szerződésben egy éves biztosítási időszakban
állapodnak meg, akkor a soron következő biztosítási
időszakra vonatkozó biztosítási összegek
értékkövetése minden évben, a biztosítási
évforduló napjának hatályával, előzetes
adatközlés alapján történik.

Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon
juttathatják el hozzánk:
Szóban, személyesen
A véleményeket és észrevételeket hálózatunk
bármelyik ügyfélkapcsolati pontján vagy szerződött
partnerénél
(https://www.allianz.hu/www/hu/alkalmazas_fioklist
a.html), kollégáink, partnereink meghallgatják, és a
panaszt írásban rögzítik. A panasz adatlapról Ön
másolati példányt kap. Társaságunk székhelyén
Központi ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol
személyesen is megtehetik, leadhatják panaszukat
(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. – a
telefonos ügyfélszolgálaton időpontot is foglalhat). A
Központi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő: 818, kedd-csütörtök: 8-16, péntek: 8-14 óra.
Telefonon:: Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06-40421-421-es számon érhető el. Nyitvatartási idő: hétfőszerda és péntek: 8-18, csütörtök: 8-20 óra között.
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Faxon 06-1-269-2080-as számon.
Ügyfeleink részére panasz bejelentő lapokat
biztosítunk, melyen egyszerűen megadhatják
panaszukat, ezt a dokumentumot akár kézzel, akár
elektronikusan is kitölthetik, majd az Önöknek
legmegfelelőbb módot választva leadhatják
személyesen a fent megjelölt helyeken, vagy
postázhatják, faxolhatják, e-mailben elküldhetik
részünkre, ahogy az Önöknek kényelmes. (A panasz
bejelentő lapot internetes oldalunkon a
https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html
- címen érhetik el.)
A panasz bejelentő lap tartalmazza az ügyfél nevét,
címét, a panasz előterjesztésének helyét, a panasz
részletes leírását, a szerződéses adatokat, a csatolt
dokumentumokat, aláírást, átvétel igazolását
(szükség szerint).
Ezen kívül természetesen bármilyen formátumban –
kézzel, géppel írott levél, feljegyzés – továbbíthatja
részünkre panaszát.
Amennyiben elégedetlen azzal, ahogyan
panaszát kezeltük, akkor az alábbi szervhez
fordulhat:
Magyar Nemzeti Bank:
1534 Budapest BKKP Pf. 777
Telefon:06-1-4899-100
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
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vagy lehetősége van bírói utat igénybe venni.
A biztosítási titokról
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló
2003. évi LX. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok
minden olyan − államtitoknak nem minősülő −, a
biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási
szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a
biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási
szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a
károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni
helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval
kötött szerződéseire vonatkozik.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha a törvény alapján a titoktartási
kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele
vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható
biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre
vonatkozóan írásban felmentést ad.
A Bit. 157. §-a alapján a titok megtartásának
kötelezettsége nem áll fenn:
•
a felügyeleti feladatkörében eljáró Magyar
Nemzeti Bankkal szemben;
•

a folyamatban lévő büntetőeljárás
keretében eljáró nyomozó hatósággal és
ügyészséggel, továbbá az általuk kirendelt
szakértővel szemben;

•

a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel
ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi
jóváhagyást nélkülöző megkeresés kapcsán
a nyomozó hatósággal szemben;

•

•

a büntetőügyben, polgári ügyben, valamint
a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás
ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által
kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval
szemben;
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá
az általa kirendelt szakértővel szemben;

•

adóügyben az adóhatósággal szemben;

•

a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági
szolgálattal szemben;

•

a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat és az ügyészség írásbeli
megkeresésére, ha adat merül fel arra, hogy
a biztosítási ügylet összefüggésben van
a ) 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel
visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,
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terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy
lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett
bűncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel,
kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel
vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új
pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,
terrorcselekménnyel, terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus
finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy
lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett
bűncselekménnyel,
• ha a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi
kötelezettségvállalás
alapján
külföldi
bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából – írásban kér biztosítási
titoknak minősülő adatot a biztosítótól,
•

ha a pénzügyi információs egységként
működő hatóság a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvényben
meghatározott feladatkörében eljárva vagy
külföldi pénzügyi információs egység
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából
írásban kér biztosítási titoknak minősülő
adatot a biztosítótól;

•

a versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró
Gazdasági Versenyhivatallal szemben;

•

a feladatkörében eljáró gyámhatósággal
szemben;

•

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben foglalt egészségügyi hatósággal
szemben,

•

a titkosszolgálati eszközök alkalmazására,
titkos információgyűjtésre felhatalmazott
szervvel szemben;

•

a viszontbiztosítóval, valamint közös
kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a
kockázatvállaló biztosítókkal szemben;

•

a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások
során átadott adatok tekintetében a
kötvénynyilvántartást vezető szervvel
szemben,
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•

az állományátruházás keretében átadott
biztosítási szerződés-állomány tekintetében
az átvevő biztosítóval szemben;

•

a kiszervezett tevékenység végzéséhez
szükséges adatok tekintetében a
kiszervezett tevékenységet végzővel
szemben;

•

a jogalkotás megalapozása és a
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a
miniszter részére személyes adatnak nem
minősülő adatok átadása esetében;

•

fióktelep esetében – ha a magyar
jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő adatkezelés
feltételei minden egyes adatra nézve
teljesülnek, valamint a harmadik országbeli
biztosító székhelye szerinti állam
rendelkezik a magyar jogszabályok által
támasztott követelményeket kielégítő
adatvédelmi jogszabállyal a harmadik
országbeli biztosítóval,

•

biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval;

•

a feladatkörében eljáró alapvető jogok
biztosával szemben;

megkereséssel fordulni más biztosítóhoz, a
megkeresett biztosító, által kezelt, biztosítási
törvényben meghatározott adatok vonatkozásában.
Ez a jogosultság a 2015. január 1. előtt kötött
biztosítási szerződésekre akkor vonatkozik, ha azt
társaságunk ügyfele a 2015. január 1. előtt kötött
szerződés feltételeinek kézhezvételét követő 15
napon belül nem kifogásolja. A kifogás megküldése
nem adhat alapot a szerződés felmondására.
Kifogását az alábbi elérhetőségek valamelyikére
küldheti azonosítható módon, az érintett
szerződésszám(ok) megjelölésével:
•

Allianz Hungária Zrt. Életbiztosítási szakkezelési
osztály 1387 Budapest, Pf. 11; fax: 06-1-488-1000, vagy

•

a hirlevel@allianz.hu e-mail címre, vagy

•

jelezze a 06-40-421-421 telefonszámon
társaságunk Contact Centerének.

Az alkalmazandó jog és a szerződés joga
A szerződési feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók. A szerződésre
alkalmazandó jog a magyar.
Eltérés a jogszabályban előírtaktól

•

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben
meghatározott bejelentési kötelezettség
teljesítése;

•

a feladatkörében eljáró Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósággal szemben, valamint,

•

a 2015. január 1-ével hatályosuló szerződési
rendelkezés értelmében a Bit. 161/A. §
alapján a biztosítók közötti adatcserére
vonatkozó felhatalmazás alapján a
megkereső biztosító intézettel szemben.

A biztosítók közötti adatátadási megkeresések
A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló
2003. évi LX. törvény (a továbbiakban Bit.) 161/A. §-a
alapján társaságunk 2015. január 1-jétől kezdődően –
a veszélyközösség megóvása érdekében – a
jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt
kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő
teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos
visszaélések megakadályozása céljából jogosult
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Az itt tárgyalt általános biztosítási feltételek alapján
kötött szerződések vállalkozásokkal kötött
kárbiztosítási szerződések, ezért az általános
rendelkezések a felek szerződési szabadságának
érvényesülésének lehetőséget teremtve kerültek
átfogalmazásra, amelyek az alábbiakban térnek el
lényegesen a jogszabályban előírtaktól:
• A biztosítási szerződésből eredő
igényekre vonatkozóan az elévülés
ideje - az általános elévülési szabálytól
eltérően - egy év.
•

A díjfizetési kötelezettség elmulasztása
esetén a biztosító 90 napos respirót
biztosít, mely határidő alatt a
kockázatviselése fennáll, és a határidő
leteltét követően a biztosítási szerződés
felszólítás nélkül is megszűnik. A
biztosító a respiróra eső teljes díjat
önkéntes teljesítés hiányában jogosult
behajtani.

Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól
A biztosítási fedezetet nem érintő általános feltételek
szerinti lényeges változások az alábbiak:
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•

Ráutaló magatartással nem jöhet létre
vállalkozásokkal kötött biztosítási
szerződés.

•

Előzetes fedezetvállalásra csak egyedi
szerződések esetében kerülhet sor.

•

•

•

A biztosítási összeg szolgáltatás
következtében történő csökkenése
esetén lehetőség van a fedezet
feltöltésére a biztosító által
meghatározott feltételek teljesítésével.
A rendes felmondás joga kizárólag
írásban gyakorolható. E körben az
írásbeliség szerződésben rögzített
feltétele, hogy kizárólag postai úton,
faxon, személyesen az ügyfélszolgálati
vagy értékesítési pontokon vagy
legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott
elektronikus dokumentumban
valósuljon meg.
A biztosítók közötti adatcserére
vonatkozó szerződési felhatalmazás
megfogalmazásra került a
adatvédelemi rendelkezések körében.

Eltérés a korábbiakban alkalmazott feltételektől
A jelen, biztosítási fedezetet nem érintő
általános rendelkezések módosítására a
biztosítási szerződésekre vonatkozó új
magánjogi szabályokra figyelemmel, az
eddigiekben alkalmazott szerződési gyakorlatot
követve került sor.
Az új magánjogi kódex hatálybalépésével új
fogalmak, jogintézmények kerültek bevezetésre,
illetve módosításra, melyeket – jelen ügyféltájékoztatóban történő részletezés mellett –
felsorolásszerűen, egy helyen a következőkben
foglaljuk össze:
• Kár alatt csak a vagyoni károkat értjük.
•

A káresemény fogalma nem azonos a
biztosítási esemény fogalmával.

•

Szerződő fél csak vállalkozás lehet, aki a
biztosítási szerződés megkötése során a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében eljáró személy.

•

A személy fogalma alá tartozik a
természetes és jogi személy is.

•

Megszűnt a jogi személyiség nélküli
szervezet fogalma, valamennyi a Ptk. hatály
alá tartozó nem természetese személy
egységesen jogi személynek minősül.

•

A biztosítás időbeli és területi hatálya helyett
a kockázatviselés tartama, kezdete és vége,
valamint a kockázatviselés helye jelenik
meg.

•

A fedezetfeltöltés fogalma az új magánjogi
megfogalmazásban jelenik meg.

•

A kizárások a Ptk. szóhasználatának
megfelelően pontosításra kerültek.

•

Az általános biztosítási feltételek
szabályozzák a reaktiválás jogintézményét.

•

A vagyonbiztosításoknál alkalmazott
mentesülési szabály kiegészítést nyert az új
magánjogi szabályokban rögzített
formában.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat. Reméljük,
sikerült felkeltenünk figyelmét a biztosítási
konstrukciónk iránt, és így rövidesen partnerünkként
üdvözölhetjük.
Ha úgy gondolja, hogy Önnek és vállalkozásának
szüksége van ilyen biztosításra, kérjük, keresse
munkatársainkat vagy biztosításközvetítő
partnereinket! A részletekről honlapunkon is olvashat:
www.allianz.hu.
A mezőgazdasági állatbiztosítás termék módosítására
a biztosítási szerződésekre vonatkozó új magánjogi
szabályokra figyelemmel, az eddigiekben alkalmazott
szerződési gyakorlatot követve került sor.
A korábbi szerződési gyakorlattól eltérően viharkár
esetén nem térülnek meg azok a károk, melyeket a
vihar nem közvetlenül a biztosított
állatállományban okozott.

Reméljük felkeltettük érdeklődését!
Allianz Hungária Zrt.
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