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A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumokban található: a Groupama Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás Általános Szerződési 
Feltételei és Ügyféltájékoztatója, továbbá a GB443 jelű Gazda Biztosítási Csomag – „C” Típusú Növénybiztosítás Különös Szerződési Feltételei és 
Ügyféltájékoztatója.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A GB443 jelű Gazda Biztosítási Csomag a 9 legfontosabb természeti és időjárási kockázatra nyújt biztosítási védelmet a Magyarországon termesztett 
növénykultúrákra. A kockázatokat a szerződő saját igényei szerint, szabadon kombinálhatja. A vonatkozó törvényi szabályozás szerint a szerződés díja 
után biztosítási díjtámogatás vehető igénybe, minimum 30%, maximum 65% erejéig.

Mire terjed ki a biztosítás?

Növénykultúrától függően a következő biztosítási 

események (kockázatok) bekövetkezése esetére 

választható:

 9 jégeső;

 9 tűz;

 9 vihar;

 9 téli fagy;

 9 őszi fagy;

 9 tavaszi fagy;

 9 aszály;

 9 mezőgazdasági árvíz;

 9 felhőszakadás. 

A biztosítási összeg kiszámításának a módja: biztosítási 

összeg = hozam (tonna/hektár) x egységár (forint/tonna) 

x biztosított terület (hektár).

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást 
a következő biztosítási események vonatkozásában:

 8 jégeső esetén: a gyümölcsök hajtásrendszerében és a  
     törzsben keletkezett károk; a jégverés  
     következményeként fellépő növény egészségügyi  
     veszteségek, illetve az ebből eredő értékesítési károk

 8 tűz esetén: ültetvényekben a gyomnövénnyel vagy  
     termesztő berendezéssel terjedő tűzkárok; emberi  
     tevékenység következményeként bekövetkező tűzkárok

 8 vihar esetén: a kalászosok lenyaklásában megnyilvánuló  
     károk; ha a biztosított repce és kalászos növénykultúra a  
     vihar következtében megdől és betakaríthatatlanná válik

 8 téli fagy esetén: ültetvények állagkárai; ültetvények  
     fagykárai, melyek nem a biztosítási évben merülnek fel;  
     téli fagykár következményeként szántóföldi növényeken  
     bekövetkező súlycsökkenési (részkárok) károk

 8 őszi fagy esetén: ültetvényeknél a biztosító nem viseli a  
     kockázatot

 8 tavaszi fagy esetén: fagyhatás okozta minőségi károk (pl. fagyléc)

Továbbá a biztosítás nem terjed ki:
 8 a belvízkárokra
 8 jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlan  

     magatartással okozott károkra
 8 kártevők, kórokozók által okozott károkra
 8 a magtermés csíraképességének csökkenésében vagy a  

     termés egyéb beltartalmi (pl. cukortartalom, olajtartalom,  
     fehérjetartalom) értékvesztésében megnyilvánuló károkra

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít 
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában:

jelen biztosítással csak az „Egységes Kérelem” felületén is 
szereplő növények és területek biztosíthatók;

a szerződés kockázatviselésének kezdő időpontjától vagy a 
szerződés módosításától számítva 10 napos a várakozási idő, 
amennyiben ezen időtartam alatt következik be a biztosítási 
esemény, a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít;

egyes kockázatok esetében a törvényi előírásnak megfelelően 
hatósági igazolás megléte szükséges a kártérítéshez.

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak 
korlátozott szolgáltatást teljesít a következő biztosítási 
események vonatkozásában:

a biztosító törvény szerint akkor szolgáltat jelen biztosítás 
alapján, ha a bekövetkezett kár nagysága (forintban) 
meghaladja a károsodott növénykultúra biztosítási értékének 
30%-át (forintban) – az ez alatti károk térítése érdekében 
keresse kiegészítő termékünket!

az önrészek kockázatonként eltérőek!
 

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?



Hol érvényes a biztosításom?

 9 A biztosítási ajánlat mellékletét képező területi részletezőn  
     felsorolt területeken, amelyek Magyarországon helyezkednek  
     el, és amelyeket a Mezőgazdasági Parcella Azonosító  

 
 
rendszerrel határoznak meg. A területi részletezőn felsorolt 
területeknek szerepelniük kell az „Egységes Kérelemben”.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással 
kapcsolatban?

A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: minden ismert, a biztosítás 
szempontjából lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval és 
minden adatot pontosan kell megadni, különösen a hasznosítási 
kódokat, területadatokat, referenciahozamra vonatkozó adatokat, 
mezőgazdasági ügyfél azonosító számot.
Oda kell figyelni arra, hogy csak olyan növénykultúrák és területek 
legyenek megadva a szerződéskötésekor, melyek az érintett 
termelési évben az „Egységes Kérelemben” is rögzítésre kerültek.

A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos 
lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől 
számított 8 napon belül tájékoztatni kell a biztosítót, például be 
kell jelenteni a növénykultúrák változását és a területek változását.
Oda kell figyelni arra, hogy csak olyan növénykultúrák és területek 
legyenek megadva a szerződés módosításakor, melyek az érintett 
termelési évben az „Egységes Kérelemben” is rögzítve lettek. 
Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell 
eljárni, hogy ne következzen be káresemény, például az adott 
növénykultúrának megfelelő agrártechnológiát kell alkalmazni.

Kárenyhítési kötelezettség: Ha káresemény történik, akkor az 
adott helyzetben elvárható módon kell cselekedni, hogy minél 
kisebb kár keletkezzen, például ha lehetőség van rá, tűz esetén 
meg kell kezdeni a tűzoltást.

Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
A kárt a biztosító felé haladéktalanul, de legkésőbb az 
észleléstől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni, 
valamint az ehhez kapcsolódó, szükséges felvilágosítást 
és információkat a biztosítónak meg kell adni, például a 
károsodott növénykultúrát meg kell nevezni és a károsodott 
területeket meg kell jelölni.
Amennyiben a növénykultúra betakarítása, újravetése, illetve 
újrapalántázása a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon 
belül elengedhetetlen a biztosított területeken, a károsodás 
mértékének megállapítása érdekében mintatereket kell hagyni.

Díjfizetési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás díját mindig egy teljes biztosítási időszakra kell 
megfizetni, függetlenül a szerződéskötés/szerződésmódosítás 
időpontjától és a kockázatviselés hosszától. A biztosítási időszak 
évfordulóig tart.
A díjfizetés ütemezése lehet: 
• éves – díjfizetés esedékessége minden év 01. 01. napján;
• féléves – díjfizetés esedékessége minden év 01. 01. és  
   07. 01. napján;

 
 
• negyedéves – díjfizetés esedékessége minden év 01. 01.,  
   04. 01., 07. 01. és 10. 01. napján.
A díjrészletek mértéke igazodhat a mezőgazdasági ágazat 
szezonalitásához, tehát lehetőség van a nagyobb részletet az év 
második felében fizetni.
A díjat postai csekkel, átutalással és díjlehívással is meg lehet 
fizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

Kockázatviselési időszak: a kockázatviselési időszak nem 
lehet több mint a biztosított növény vegetációs ideje, így 
a kockázatviselési időszak növényenként eltérő, valamint a 
feltételekben részletezettek szerint kockázatonként különböző.
A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete: 
legkorábban az aláírt biztosítási ajánlat beérkezését követő nap 
0. órája, vagy a szerződésben meghatározott későbbi időpont, 
ezeken belül pedig az adott növénynek azon vegetációs 
állapota, amely a biztosítási feltételekben meg van határozva.
 

 
 
A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott 
időpontokban ér véget: 
• a biztosított növény technológiai érése, vegetációs idejének  
   vége esetén;
• határozott időtartamú szerződés lejáratának napján;
• a biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a biztosítási díj  
   esedékességétől számított 30 nap elteltével sem kerül a díj  
   megfizetésre, akkor a szerződés és ezzel együtt a biztosítási  
   védelem is megszűnik;
• a szerződés megszüntetésével véget ér a biztosítási védelem.
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Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
A biztosítás évfordulójára történő rendes felmondással, írásban, 
legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal.
A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös 
megegyezéssel.
A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási érdek 
megszűnéséről, például ha Önnek a mezőgazdasági tevékenység 

 
 
megszüntetése miatt már nem áll fenn az érdeke a növények 
biztosítására. 
A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem 
fizetése miatt is.
Határozott tartam esetén a lejárat napjával.
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