Mezőgazdasági biztosítás
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Termék:

Agrárőr mezőgazdasági biztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)
– Vállalati vagyonbiztosítási szerződések feltételei (VVSZF)
– Agrárőr mezőgazdasági biztosítások különös feltételei (AMBKF)
A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan kárbiztosítás – vagyonbiztosítás, erdőbiztosítás, állatbiztosítás illetve ültevények állóeszköz és állagkár biztosítása –, amely alapján a biztosító a
szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt a mezőgazdasági vállalkozások számára és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott
biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.
Az Agrárőr mezőgazdasági biztosítások különös feltételei alapján a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban, erdősítésekben, állatállományokban/
nagyértékű állatokban, továbbá az ültetvényekben és állóeszközeikben keletkezett károkat, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a biztosítási feltételekben
meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a biztosítási fedezet a felek megállapodása alapján kiterjed.

Mire terjed ki a biztosítás?
Vagyontárgyak (épület, berendezés,
készlet, egyéb vagyoncsoport) káraira:
alapfedezet: tűzkár
választható fedezet: viharkár, vezetékes
vízkár, katasztrófa károk, betöréses lopás,
rablás és rongálás károk, üvegkár, all risks
választható kiegészítő fedezetként:
– elektronikus berendezések káraira;
– géptörésre;
– mezőgazdasági felelősségi károkra:
mezőgazdasági tevékenységi, munkáltatói, környezetszennyezési, külön
megállapodás alapján egyéb felelősségi károkra (pl. ingatlan üzemeltetői,
szolgáltatói felelősségi károkra, termékfelelősségi károkra, vegyszerfelhasználói, környezeti elemekben (többek között föld, levegő, víz, élővilág)
okozott károk);
– munkahelyi balesetekre (Pajzs).
Erdők káraira
Állatkárokra:
– tűz és elemi károkra,
– áramkimaradásra,
– nagy értékű állatok elhullására és állategészségügyi költségeire,
– fertőző betegségekkel kapcsolatos térítésre (kiegészítő fedezet).
Ültetvények és állóeszközeikben keletkezett károkra
Amennyiben a biztosítási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a vagyonbiztosítási
szerződésben a biztosított vagyontárgyak, illetve vagyoncsoportok tekintetében meghatározott
biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított vagyontárgyak szerződéskötés időpontjában
megállapítható utánpótlási értékének.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
Nem biztosítottak a biztosítási feltételek kockázatkizárásról szóló
fejezeteiben meghatározott események, az ezekből eredő károk, valamint vagyontárgyak.
Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt események, károk.
Így a kockázatviselés nem terjed ki például a következőkre:
üzemszüneti veszteség;
felügyelet nélküli, nem használt épületekben keletkezett károk;
épületnek nem minősülő létesítmények (pavilon, ponyvacsarnok,
fólia) kárai;
légi növényvédelem által okozott felelősségi károk;
erdei melléktermékekben keletkezett károk;
áramkimaradás által állatokban okozott károk az üzembiztonságot
szavatoló berendezések hiánya esetén (aggregátor + biztonsági berendezések).

Milyen korlátozások vannak a biztosítási
fedezetben?
Csak a feltételekben felsorolt vagyontárgyak (pl. épületek, gépek,
állatok, erdőrészletek, stb.) biztosíthatók;
csak nem fogyasztók köthetik meg a biztosítást;
a nem új értéken biztosított vagyontárgyakban esett károkat a biztosító aránylagosan téríti (Pro Rata!);
a biztosítási szolgáltatás felső határa a biztosítási összeg;
a biztosítási szolgáltatást a szerződésben meghatározott önrész
csökkenti;
bizonyos állatbiztosítások csak az állat meghatározott életkoráig
köthetőek;
az ültetvények termése nem biztosított;
lényeges körülmények kideríthetetlensége esetén a biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól;
további korlátozások a biztosítási feltételekben.

Nysz.: 22929

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás Magyarország területére érvényes, az ajánlaton címmel, HRSZ vagy MEPAR azonosítóval megjelölt kockázatviselési helyen
bekövetkezett károkra.
A Mezőgazdasági vállalkozások vagyonbiztosítása és az Állatbiztosítás különös feltételei alapján a biztosító kockázatviselése külön
megállapodás alapján a kockázatviselési helytől eltérő magyarországi, illetve Magyarország területén kívül (Európai Unió) bekövetkezett
károkra is kiterjedhet.
Munkáltatói balesetbiztosítás esetén a biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési (adatközlési), díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díjat
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a kötvényen feltüntetett kockázatviselési időponttól, de legkorábban az első díjrészlet teljes megfizetését
követő nap 00.00 órájától kezdődik. Az egyes különös feltételek biztosított vagyontárgyanként és biztosított veszélynemenként eltérő
kockázatviselési időszakot is meghatározhatnak.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával
felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indoklás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30.
napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

