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Kiegészítő biztosítás díjtámogatott biztosításhoz
A kiegészítő biztosítás kizárólag az állami díjtámogatású „A”, „B” vagy „C” típusú
növénybiztosításokkal együtt köthető.
Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

I.

A biztosítási jogviszony tartalma
A Generali Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen kiegészítő feltételek alapján a Magyarország területén biztosított növényekben az alábbiakban meghatározott káresemények (biztosítási események) által okozott
károkat hazai fizetőeszközben megtéríti.

II.

Szerződő/Biztosított
A jelen feltételek szerinti kiegészítő biztosítás megkötésé- re kizárólag az alapbiztosítás szerződője jogosult.
Alapbiztosításnak minősül a 8/2015 (III.13.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági termelő és a biztosító között létrejött, VP317.1.1–16 számú pályázati felhívás (A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás) szerinti „A”, „B” vagy „C” típusú
biztosítási fedezetet nyújtó díjtámogatott növénybiztosítás.
A kiegészítő biztosítás megkötésére kizárólag az alapbiztosítás megkötésével egyidejűleg kerülhet sor.

III.

A biztosítható növényi kultúrák
Az „A”, „B” vagy „C” típusú alapbiztosításban szereplő növényi kultúrák.

IV.

A biztosítással fedezett kockázatok
Jelen kiegészítő biztosítás az alapbiztosításban a szerződő által kiválasztott, üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meg
nem haladó de a DNÁF I.2.2. pontjában meghatározott kárküszöböket meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó biztosítási
eseményekre nyújt fedezetet, kivéve az aszálykárt és a tavaszi fagykárt.
Jelen kiegészítő biztosítás az alapbiztosításhoz kapcsolódóan, táblaszinten a növénykultúrában bekövetkezett 5%-ot meghaladó
tűzkárokra terjed ki.
A kiegészítő biztosítás magában foglalja továbbá a földcsuszamlás kockázatot, valamint a biztosított területek egyéb fedezett
kockázatait (IV.7).

IV.1. Jég és viharkár
A biztosító a fentieken túl a biztosított, lábon álló növények, lábon álló hozamában bekövetkezett, jégeső és vihar által okozott,
az alapbiztosításban ezekre a veszélynemekre meghatározott, károsodott területenkénti 20%-os eléréses önrészt meg nem
haladó termésveszteségekre (súlycsökkenéses károk), valamint az alábbi növények esetében a jégeső által okozott, a termés
minőségében bekövetkezett károkra nyújt fedezetet:
dohány, zöldpaprika, fűszerpaprika, dinnye, uborka, spárgatök, cukkini, padlizsán, patiszon, zöldborsó, zöldbab, alma, körte,
birs, kajszi és őszibarack, szilva, cseresznye, meggy.
A termés minőségében bekövetkezett károk értékelése kizárólag a feltétel mellékletét képező „Értékcsökkenési kulcsok” (2. sz.
melléklet) szerint történik.
Az értékcsökkenési kulcsokkal rendezett minőségbeli károk a közvetlen súlycsökkenésre vonatkozó kárt is magukban foglalják
(100%-os értékcsökkenési kulccsal elszámolt károk).
IV.2. Őszi fagykár
A kiegészítő biztosítás az alapbiztosításban őszi fagy kockázatra biztosított növénykultúrákra nyújt fedezetet az alábbiak
szerint:
IV.2.1. A szolgáltatás alapja
A szolgáltatás összegének megállapítása a károsodott területre jutó biztosítási összeg és a fagy által károsított termés arányában történik, függetlenül attól, hogy a nem károsodott termésrész milyen módon hasznosítható és takarítható be.

Nysz.: 23020

IV.2.2. Maradványérték és kárenyhítési költség
A ﬁzetendő szolgáltatás az esetleges alternatív hasznosításból (silóérték, szeletelt hasznosítás) elérhető maradványértékkel csökken.
A maradvány értékét a biztosító nem vonja le, ha a maradvány hasznosításának költsége meghaladja a maradvány értékét.
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Ha a kárenyhítéssel – pl. alternatív hasznosítással – elérhető maradványérték magasabb, mint a kárenyhítés költsége, úgy a maradványértékből a biztosító a kárenyhítési költséget levonja, azaz a biztosító a kárenyhítési költséget ilyen módon téríti meg.
IV.2.3. Kár előtti részleges betakarítás és kármentes terület
Amennyiben a károsodott területen a biztosítási eseményt megelőzően betakarítás történt, vagy a biztosított terület
adott része nem károsodott, úgy a szolgáltatást a betakarított, illetve kármentes terméssel arányosan csökkenteni kell.
IV.2.4. Önrész
A biztosítási szolgáltatást önrészesedés címén csökkenteni kell a kár 50 százalékának megfelelő összeggel.
IV.3. Tűzkár
A biztosító a jelen kiegészítő biztosítás alapján az alapbiztosítás szerint biztosított növények természetes és nem természetes
eredetű tűzkáraira is fedezetet nyújt. Tűzkár esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes
hatóság igazolja, a tűzkár illetékes hatóságnál történő bejelentése a biztosított kötelezettsége.
Fogalom-meghatározások
Tűz – természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által kiváltott, anyagi változásokkal együtt
járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és
füsthatás kíséretében;
Tűzkár – a kockázatviselés helyén termesztett növényekben időjárási jelenség következtében kialakuló tűz miatt bekövetkezett
olyan káresemény, amely üzemi szinten a növénykultúra 5%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenését okozza.
IV.4. Földcsuszamlás károk
A kiegészítő biztosítás alapján a növények termésében földcsuszamlás miatt előálló, súlycsökkenést okozó veszteségek térülnek.
IV.5. Téli fagykárok
A kiegészítő biztosítás alapján a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a DNÁF I.2.2. pontban meghatározott kárküszöböt
meg nem haladó, de a károsodott területre eső biztosítási összeg 50%-át meghaladó károkra, figyelemmel a „Díjtámogatott
biztosítások feltételfüzete” XVIII. pont, Téli fagy, kockázat kizárások „a” pontjánál leírtakra is (az elhalt múmiák aránya az 50%-ot
meg kell hogy haladja).
IV.6. Aszálykárok
Díjtámogatott biztosítások feltételfüzetének XVIII. pontjában található feltételeket figyelembe véve az „A” típusú díjtámogatott
növénybiztosítási csomagban aszálykár biztosítás esetén ha megtörténik az adatközlés és/vagy a szerződéskötés az őszi vetésű
kultúrák tekintetében a tárgyévet megelőző év november 30-ig, abban az esetben az aszály kockázatviselése tárgyév január 1.
napján kezdődik. Amennyiben ezen határidőben az adatközlés nem történt meg, a kockázatviselési idő kezdete a díjtámogatott
feltételben leírt DNÁF XVIII. pontban leírt kockázatviselés kezdő időpont dátumával megegyező módon térül. A biztosítási szolgáltatás a VIII. pontban meghatározott aszály biztosítási esemény bekövetkezése esetén a DNÁF XVIII. pontban a „biztosítási
szolgáltatás megállapításának módja” részben leírtak alapján kerül megállapításra.
IV.7. A biztosított területek egyéb fedezett kockázatai
Az adatközlőn MEPAR számmal azonosított területen, amelyre az alapbiztosítás szerinti jégkár biztosítási fedezet kiterjed, a biztosító az alábbi költségekre is fedezetet nyújt a teljes naptári évben (biztosítási időszak):
– tűzkárok esetén az oltás és helyreállítás költségeire (pl. kiégett roncs eltávolítása, taposás, szennyezés eltávolítás) a károsodott táblára jutó biztosítási összeg 30%-áig;
– fölcsuszamlásból eredő károk esetén a károk helyreállítási költségeinek (pl. termőréteg visszapótlás, felület egyengetés) 90
százalékára, de legfeljebb a károsodott táblára jutó biztosítási összeg 30%-áig.

V.

A biztosított hozamra és a biztosítási összegre vonatkozó rendelkezések
A biztosított hozam mértéke
A kiegészítő biztosításra feladott hozam megegyezik az alapbiztosításban szereplő hozammal és az ez alapján kiszámított biztosítási összeggel (kivéve ettől eltérő megállapodás esetén).

VI.

Biztosítási szolgáltatás
A biztosítási szolgáltatás megállapításának módját a jelen feltétel VIII. pontjában, az itt fel nem sorolt kockázatok vonatkozásában
pedig a DNÁF XVIII. pontjában található táblázat tartalmazza.
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VII. Riasztás csomag
A 2022. év növénybiztosítási szezonban, április 1. és október 1. közötti időszakban, 4 növényre – kukorica, napraforgó, őszi
káposztarepce, kalászosok – vonatkozóan a biztosító Riasztás csomag néven műholdas szolgáltatást nyújt azon szerződői, biztosítottjai számára, akik a biztosítási szerződés megkötésekor vagy megújításakor kérik ezt a szolgáltatást és a szükséges adatokat megadják a biztosító részére. Szükséges adatok a MEPAR blokk azonosítók, értesítési email cím vagy telefonszám, amely
adatokat a biztosító a közreműködőinek a szolgáltatás nyújtása érdekében átad. Az adatok megadása hiányában a szolgáltatás
nem vehető igénybe.
A szolgáltatás a biomassza intenzitásban bekövetkező hirtelen változások előfordulására és ezek automatikus felismerésére épül.
A szolgáltatást igénybe vevő szerződő részére a biztosító a közreműködői útján a választott értesítési csatornától függően rövid
szöveges üzenetben (sms-ben) vagy emailben értesítést küld, amennyiben a biztosított területen hozamcsökkenést érzékel a
riasztási rendszer.
A biztosító közreműködői az Atotal Insurtech Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 071992, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B)
és az Envirosense Kft. (cégjegyzékszám: 09 09 016752, székhely: 4281 Létavértes, Bem J. utca 6. A. ép.), amely szolgáltatók a
jelen csomag szerinti szolgáltatást a biztosító megbízásából, kiszervezés, illetve alkiszervezés keretében nyújtják.
A riasztás a biomasszában bekövetkezett változás tényét és a földrajzi elhelyezkedését tartalmazza, az okát és a súlyosságát nem.
A riasztás MEPAR blokkra vonatkozóan kerül megadásra. Amennyiben pontosabb, parcella szintű riasztást kíván elérni a szerződő, az Envirosense Kft. által üzemeltetett webes felületen a parcella berajzolásával konkretizálhatja, mely területre vonatkozóan
kapjon értesítést. A Riasztás csomag szolgáltatási minőségét (pontosságát) jelentősen növeli, ha a szerződő megrajzolja a MEPAR blokkon belüli táblájának határvonalát. A webes felület a https://generali.envimap.hu/ oldalon érhető el. A szerződő vagy a
biztosított a webes felületre a következő módon léphet be és a következő funkciókat érheti el:
A szerződő vagy a biztosított kap egy invitáló linket, amiben szerepel egy egyedi token, és arra kattintva tud bejelentkezni a felületre.
A webes felület funkciói:
– kapcsolatfelvétel az üzemeltetéssel,
– ugyanahhoz a telefonszámhoz vagy email címhez rendelt MEPAR blokkok böngészése,
– MEPAR blokkon belüli táblakörvonalak megadásához rajzolás funkciók,
– legfrissebb biomassza térkép elérése a táblakörvonalak rajzolásához,
– alap funkcióként szerepel a biomassza térképek folyamatos elérése,
– riasztással érintett területek áttekintése, a riasztással érintett körvonalak megjelenítése,
– a különböző térképi termékeken területek mérése.
A Riasztás csomag keretében küldött értesítés csak tájékoztató jellegű, célja a szerződő figyelmének felhívása a biztosított területet érintő esetleges hozamcsökkenésre, elősegítve ezzel a károk korai felismerését, a további károk megelőzését, valamint a
már bekövetkezett károk enyhítését.
Az értesítés nem vonatkozik konkrét agrotechnikai kezelésre, vagy kockázati eseményre
A riasztás alapját képező műholdas felvételeket az Európai Űrügynökség által üzemeltetett Sentinel műhold által készített, a
nyilvánosság számára is elérhető képfelvételek képezik, amelyek pontosságára, helytállóságára a biztosítónak nincs ráhatása. A
biztosító a riasztás alapját képező műholdas felvételek hiányosságából, mint külső körülményekből eredő esetleges téves vagy
elmaradó riasztásokért ezért nem vállal felelősséget.
Felhőborítottság esetén nem készülnek értékelhető műholdas felvételek, amelyek alapján a szolgáltatás nyújtható, azaz ilyen
esetben a biztosító nem küld riasztási értesítést.
A Riasztás csomag szolgáltatás igénybevételéért díjat kell fizetni.
Az integrációs szerződések esetén a kapcsolódó kötvényszámú biztosítási szerződés alapján kizárólag az összes biztosított vonatkozásában vehető igénybe a szolgáltatás.

Jégkárbiztosítás

Viharkár-biztosítás

Viharkárnak minősül továbbá az igazoltan
legalább 15 m/sec szélsebesség következtében bekövetkező oly mértékű kidőlés
(amikor a növény betakarítandó része vágóasztal mélység alá kerül), mely a termény
betakarítást lehetet lenné teszi.

Viharkárnak minősül az igazoltan legalább
15 m/sec szélsebesség következtében előálló – súlycsökkenésben megnyilvánuló
– termésveszteség, amely termés leverés,
szem
kiverés, kalászletörés, szártörés folytán áll elő.

Biztosítási esemény a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a vihar miatt
bekövetkezett olyan káresemény, amely a
növénykultúra károsodott területre jutó biztosítási összegének 20%-os mértékét meg
nem haladó mértékű súlycsökkenési károsodását okozza.

A biztosítás szempontjából jégkár biztosítási
eseménynek minősül a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégeső miatt
bekövetkezett olyan káresemény, amely a
növénykultúra károsodott területre jutó biztosítási összegének 20%-os mértékét meg
nem haladó súlycsökkenési, és mértéktől
független minőségi károsodását okozza az
alábbiak szerint:
– a növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben
megnyilvánuló termésveszteség (továbbiakban: súlycsökkenési kár),
– a növények tőállományának jégverés
következtében előálló oly mértékű kipusztulása, amely kiszántást, illetve újrahasznosítást tesz szükségessé, amelyet
a kárszakértő helyszíni szemle alapján
határoz meg és május 31. napjának 24:00
órája előtt következett be (továbbiakban:
tőkiveréses kár),
– a feltétel IV.1. pontjában felsorolt növények minőségi értékcsökkenése.

Kockázatviselés
időtartama

Megegyezik az alapbiztosításban foglaltakkal!

Biztosítási esemény

Önrész

Eléréses önrész: a károsodott terület biztosítási összegének 5%-a,
valamint levonásos önrész: a kárösszeg 10%-a.

VIII. Az egyes veszélynemek részletes biztosítási feltételei

A viharkár biztosítás nem
terjed ki azokra a károkra,
amelyek:
– a kalászosok esetében a
kalász lenyaklásában, az állomány megdőlésében nyilvánulnak meg;
– arra vezethetőek vissza,
hogy a termények túlérett állapotban, természetes hullás
vagy pergés következtében
károsodtak;
– minőségi értékcsökkenésben nyilvánulnak meg;
– a termések egymáshoz vagy
az ágrendszer különböző
részeihez történő dörzsölődésből, ütközéséből adódnak.

A jégkárbiztosítás nem terjed ki:
– arra a kárra, amely a jégverés mechanikai hatásán
kívül egyéb okok (pl. hideghatás stb.) miatt állott elő.

Kockázat kizárások
(lásd még a DNAF VIII. fejezet)

Viharkárok esetén csak a mennyiségi károkat téríti meg a biztosító az alábbi számítás szerint: (x-y)/x, ahol
x: az alapbiztosítás adatközlőjén feltüntetett átlaghozam;
y: a kárszakértő által felmért tényhozam.

2. Mennyiségi és minőségi károk együttes megjelenésekor: a+(100-a)*b, ahol:
a: minőségi értékcsökkenési kulcsok alapján meghatározott, a közvetlen
súlycsökkenési kárt is tartalmazó kárszázalék;
b: a növény vegetatív részeinek nagyfokú sérülése esetén esetlegesen megállapított fejlődési kár.

1. Csak mennyiségi károk esetére vonatkozó számítás: (x-y)/x, ahol
x: az alapbiztosítás adatközlőjén feltüntetett átlaghozam;
y: a kárszakértő által felmért tényhozam.

A kockázaton kívüli károk miatt bekövetkezett termésveszteségek a hozamkiesésbe nem számítanak bele!

A kárszázalék kiszámítása:

Az újrahasznosítást nem igénylő mértékű tőkiveréses jégesőkárok és a május 31.
napja után bekövetkezett károk, valamint a viharkárok súlycsökkenéses kárnak
minősülnek. A biztosító a károsodott területre jutó biztosítási összeg és a kárszázalék szorzatának 90%-át téríti meg.

A biztosító a május 31. napjának 24:00. óráját megelőző, újrahasznosítást szükségessé tévő tőkiveréses jégesőkárokat a kárszakértő által megállapított, károsodott területre számított biztosítási összeg 33,3%-át téríti meg.

A biztosítási szolgáltatás megállapításának módja
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Őszi fagykárbiztosítás

Földcsuszamlás-kár
biztosítás

Tűzkár-biztosítás

Tűz biztosítási eseménynek minősül az a
természeti esemény, amely többek közt villámcsapás, szárazság, öngyulladás következtében előállt, olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a
gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki,
öntáplálóan és terjedőképesen, hő-, láng-,
fény- és füsthatás kíséretében. Tűzkárnak
minősül a kockázatviselés helyén termesztett növényekben tűz miatt bekövetkezett
olyan káresemény, amely természeti jelenség következtében (pl. villámcsapás) a növénykultúra hozamcsökkenését okozza.
A biztosító a jelen kiegészítő biztosítás alapján az alapbiztosítás szerint biztosított növények nem természetes eredetű tűzkáraira is
fedezetet nyújt.

Földcsuszamlás károk:
A növények termésében földcsuszamlás
miatt előálló, súlycsökkenést okozó termésveszteség.

A kockázatviselés helyén a termesztett növényekben hozamcsökkenést eredményező
káresemény, amelynek során a fagy a termésen (főterméken) szövet elhalásokat (barnulásokat, elszíneződéseket) okoz.

Kockázatviselés
időtartama

Megegyezik az alapbiztosításban foglaltakkal!

Szántóföldi növények esetén kikeléstől
a növények learatásáig, de legkésőbb
november 30-ig.
Ültetvények esetén január 1-től a termés
betakarításáig, de legkésőbb november 30-ig.

Biztosítási esemény

Kockázat kizárások
(lásd még a DNAF VIII. fejezet)
Az őszi fagykárbiztosítás
nem terjed ki:
– kórokozók és kártevők által okozott károkra;
– beltartalmi értékveszteségekre (pl. csíraképesség
megváltozása,
tápanyag
tartalom csökkenése);
– az utolsó betakarítás befejezését követően, hasznosítatlan növénykultúrában
bekövetkezett károkra.
Megegyeznek az alapbiztosításban foglaltakkal

Megegyeznek az
alapbiztosításban
foglaltakkal.

Önrész
Levonásos önrész: a
megállapított kárösszeg
50%-a

A károsodott területre
jutó biztosítási összeg
5%-át meg nem haladó
károkat a biztosító nem
téríti meg, azt a biztosított köteles viselni (eléréses önrész). Az eléréses
önrészt meghaladó
mértékű kárt a biztosító
10%-os önrész levonásával téríti meg.
A károsodott területre
jutó biztosítási összeg
5%-át meg nem haladó
károkat a biztosító nem
téríti meg, azt a biztosított köteles viselni (eléréses önrész).
Az eléréses önrészt
meghaladó mértékű
kárt a biztosító 10%-os
önrész levoná- sával
téríti meg.

A kárszázalék kiszámítása: (a-b)/a, ahol: a: az adatközlőn
feltüntetett átlaghozam b: a kárszakértő által felmért tényhozam

A károsodott területre jutó biztosítási összeg és a kárszázalék szorzatának 90%-a.

Pl. Túzkár (árpa) 8 ha-on 45.000 Ft/t
Bizt összeg: 1.980.000 Ft
Kár: 1.980.000 Ft x 0,9 = 1.782.000 Ft

Pl. Földcsuszamlás (árpa) 0,5 ha-on
5,5 t/ha, 45.000 Ft/t
Bizt. összeg: 123.750 Ft
Kár: 123.750 Ft x 0,9 = 111.375 Ft

Kárösszeg:
15.000.000 Ft x 0,37 = 5.550.000 x 0,5 = 2.775.000 Ft –
(200.000 Ft x 5) = 1.775.000 Ft

Maradványérték (szeletben értékesíthető) 200.000 Ft/ha

Károsodott termések aránya: 100 db/37db = 37%

Az alábbi példa szerinti számítás alapján:
Károsodott terület: 5 ha
Növény:
paprika
Bizt. összeg:
3.000.000 Ft/ha

A biztosítási szolgáltatás megállapításának módja
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IX.

Általános kockázatkizárások

IX.1. A biztosítás nem terjed ki az alábbiakra:
– arra a kockázati kárra, amely a magjáért, gumójáért, gyümölcséért termelt növények melléktermékeiben (pl. a szalmában, szárban stb.), a szőlőnél a vesszőben és a tőke több éves részeiben, gyümölcsöknél a hajtásokban és a termőfelület több éves részeiben (pl. a törzsben, a termőágban stb.) keletkezett,
– azokra a károkra, amelyek közvetett oksági kapcsolatban vannak a káreseménnyel mint természeti jelenséggel (ún.
következmény károk pl. kórokozók és kártevők, ill. ezekből eredően kialakult fertőzöttség által okozott termésveszteség stb.),
– azokra a károsodásokra, amelyek a magtermés csíraképességének csökkentésében, vagy a termés egyéb beltartalmi
értékveszteségében nyilvánulnak meg,
– azokra a károkra, amelyek a biztosítottat a termény értékesítési lehetőségeinek a beszűküléséből, eladhatatlanságából és átvételi viszonyainak megváltozásából eredően érik,
– azokra a károkra amelyek a termesztéstechnológiai előírások be nem tartása vagy azok helytelen végrehajtása miatt
keletkeztek,
– nem terjed ki a biztosítás évelő kultúrák esetén a kárt követő év vegetációs időszakára ható terméscsökkentő tényezőkre,
– arra a kockázati káreseményre, amelyet az alapbiztosításban nem biztosítottak.
IX.2. A biztosítás nem fedezi a bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségeket, illetve üzemszüneti veszteségekből eredő többletköltségeket.

X.

Egyéb rendelkezések

X.1.

A biztosítási időszak
A biztosítási időszak megegyezik az alapbiztosításban meghatározott biztosítási időszakkal.

X.2.

A biztosítási díj megfizetése
A biztosítás díj megfizetése az alapbiztosítás díjával együttesen, annak díjfizetési ütemezése és módja szerint esedékes.
Tekintettel arra, hogy az alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítást a biztosító az alapbiztosítással azonos kötvényszámon tartja nyilván, így a biztosító a díjﬁzetés módjától függően, a szerződő részére megküldött – az alapbiztosítás és
kiegészítő biztosítás díját együttesen tartalmazó – díjnyomtatványon (csekk, díjbekérő) ezen kötvényszámot alkalmazza.
Figyelemmel arra, hogy a jelen kiegészítő biztosítás díja az alapbiztosítás díjával együttesen ﬁzetendő, a biztosítási díj
megﬁzetésének elmaradása esetén az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítási szerződés is megszűnik a díjtámogatott
növénybiztosítások általános feltételei (DNÁF) V.2. pontja szerint.

X.3.

A biztosítások felmondása

X.3.1. Az alapbiztosítás felmondásával mind az alap-, mind a kiegészítő biztosítás megszűnik a szerződések évfordulójával.
X.3.2. A kiegészítő biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos felmondási idővel külön is felmondhatják. Ilyen
esetben a felmondás az alapbiztosítást nem érinti, az változatlanul hatályban marad.
X.4.

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alapbiztosítás, az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF), továbbá az
„Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések” és a hatályos magyar jogszabályok – különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadók.

Jelen kiegészítő biztosítási feltételek hatálybalépésének időpontja: 2022. január 1.

