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Viharkár-biztosítás
különös feltételei

A Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító)
arra vállal kötelezettséget, hogy Magyarország területén a módozat
jelen feltételei alapján biztosított növényekben az alábbiakban
meghatározott káresemények által okozott kárait ezen feltételek
előírásai szerint hazai fizetőeszközben megtéríti.
A jelen biztosítási módozatot igénybe vehetik mindazok, akik az
adott földterületen tulajdonosi, bérlői és egyéb minőségben gaz-
dálkodnak, továbbá azok is, akiknek a biztosítás megkötéséhez
jogi érdeke fűződik. A viharkár-biztosítás csak jégkárbiztosítással
együtt köthető.

A.

1. A viharkár-biztosítás a biztosításba vont
– búza, árpa, rozs, zab, kétszeres, triticale (továbbiakban: ka-

lászosok),
– rostlen, dohány,
– cukor- és takarmányrépamag, 
– rostkender,
– napraforgó, 
– repce,
– rendre aratott bab, borsó, csillagfürt, lencse, lóbab, szegle-

tes lednek, szója (továbbiakban: rendre aratott hüvelyesek),
– rendre aratott facélia, 
– téli alma és körte
vihar által okozott kárainak térítésére terjed ki.

2. A kártérítési kötelezettség a biztosítási kötvényben feltüntetett
időponttól kezdődik és a növények alábbi a)–g) pontban meg-
jelölt fejlődési szakaszaiban bekövetkezett – vihar által okozott
kárainak térítésére áll fenn.
A kockázatviselés
a) a kalászosoknál az érés kezdetétől lép érvénybe, és attól az

időponttól számított huszonegy napig tart, mely időpontban
a szerződő a károsodott, illetve az azzal azonos növény
aratását megkezdte,

b) a rostkendernél és a rostlennél a kikeléstől a növények ara-
tásáig, nyüvéséig,

c) a dohánynál a palántázástól (kikeléstől) a dohánylevelek tö-
réséig,

d) a napraforgónál a kikeléstől a deszikkálásig, legfeljebb
azonban október 15-ig terjed ki,

e) a cukor- és takarmányrépamagnál az érés kezdetétől lép
érvénybe és attól az időponttól számított huszonegy napig
tart, mely időpontban a biztosított a maghozó cukor-, illetve
takarmányrépa aratását megkezdte,

f) hüvelyes növények és facélia termésére attól az időponttól
számított hat napig terjed ki, mely időpontban a biztosított
a károsodott, ill. az azzal azonos növény aratását meg-
kezdte,

g) repcénél elvirágzástól deszikkálásig, de maximum július 10-ig
terjed,

h) a leszedetlen téli almánál augusztus 15-től szeptember 30-ig,
a téli körténél szeptember 1-jétől október 15-ig tart.

A biztosítás szempontjából az érés kezdete: az a fejlődési ál-
lapot, amikor a vihar a kalászosoknál szemkiverést, kalászle-
törést, a maghozó cukor- és takarmányrépánál a gomolyok
leverését okozhatja.

3. A biztosítás szempontjából viharkárnak minősül a legalább
15 m/sec szél (továbbiakban vihar) következtében előálló az
a termésveszteség, amely
a) a kalászos növényeknél szemkiverés, kalászletörés folytán,
b) a rostlen szártörése, a dohány levéltörése (a levelek szaka-

dozottsága) miatt következik be,
c) a napraforgónál amiatt áll elő, hogy a napraforgó a vihar kö-

vetkeztében kidől, szártörést vagy tányértöréses kárt szenved,
d) a cukor- és takarmányrépamagnál a gomolyok leverése,

illetve a magszár letörése által keletkezik,
e) hüvelyes növények termésében áll elő,
f) repcénél szempergés következtében keletkezik, 
g) a téli almánál és téli körténél azáltal következik be, hogy 

a vihar a gyümölcsöt éretlenül leveri, s az emiatt oly mérték-
ben megsérül (összetörik), hogy csak szeszipari célra hasz-
nálható fel az a)–g) pontban felsoroltakra nézve a további-
akban: súlycsökkenési kár,

h) a rostkendernél a kockázatviselés a lábon álló kender szár-
termésében keletkezett minőségi értékcsökkenésre terjed
ki (továbbiakban: minőségi értékcsökkenési kár).

4. A kárösszeg megállapítása, mind a súlycsökkenési, mind pe-
dig a minőségi értékcsökkenési kár esetében
– a károsodott terület nagysága,
– a növények kockázati kár nélkül várható becsült hozama,

de legfeljebb a biztosított hozam károsodott területre jutó
mennyisége,

– a becsléssel megállapított kárszázalék (minőségi értékcsök-
kenési károknál a feltételek 2. sz. mellékletében részletezett
értékcsökkenési kulcsok alkalmazásával kialakított kárszá-
zalék), valamint

– az adatközlő íven feltüntetett biztosítási egységár figyelem-
bevételével kerül megállapításra.

5. A viharkár térítése az előző pontban (4. pont) foglaltak szerint
megállapított kárösszeg 90%-70%-50%-ával történik aszerint,
hogy a szerződő melyik változatot veszi igénybe.

6. Az 5%-ot meg nem haladó károk nem kerülnek térítésre.

7. A viharkár-biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely
a) kalászok lenyaklásában nyilvánul meg,
b) a termesztéstechnológiai előírások elmulasztása, vagy an-

nak helytelen végrehajtása miatt keletkezett,
c) kártevők, kórokozók (napraforgónál pl. fehérpenészes szár-

és tányérrothadás, Sclerotinia sclerotiorum kórokozó stb.)
fellépése folytán áll elő, továbbá, amely

d) növények túlérett állapotában
– kalászosoknál az aratás kezdetétől számított 22. nap „0”

órája után,
– napraforgónál a deszikkálást követően, ill. október 15. után

következik be,
e) hüvelyes növényeknél és facéliénál az aratást követő 7.

nap „0” órája után keletkezett,
f) repcénél megdőlés miatt keletkezik, illetve július 10-e után

következik be,
g) téli almánál augusztus 15. előtt, illetve szeptember 30.

után, téli körténél pedig szeptember 1-je előtt, ill. október
15. után következik be,
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h) az egyidejűleg igénybe vett egyéb biztosítások esetében, a
viharkár bekövetkezése előtt vízkártalanítással vagy homok-
verés kártalanítással rendezett növények viharkár-biztosítás-
ból törölt területére, ill. az elpusztult növény (termés) biztosí-
tott értékére.

I.

1. Ismétlődő kockázati károk esetén az újabb kármegállapítás 
a korábbi kártérítés figyelembevételével történik.

2. A viharkárt megelőző jégverés előfordulásakor vagy ha a vi-
har- és jégkáresemény együttesen következik be, nem kerül
sor azok elkülönített kártalanítására, hanem a károsodott nö-
vény jég- és viharkárát egységesen a jégkárosodásra érvé-
nyes feltételek alapulvételével számolja el a biztosító.

3. A vízkár-biztosítás egyidejű igénybevétele esetén, a különbö-
ző kockázati károsodások egymást követő előfordulásakor
keletkezett súlycsökkenési kár kártalanítása a biztosítottra
nézve kedvezőbb kártérítéssel járó biztosítás alapján történik.
A május 31. előtt bekövetkezett homokveréskár előfordulása-
kor a homokveréskár-biztosítás alapján nyújtott állományki-
pusztulásos kártalanítás esetén a biztosító, a kártalanított nö-
vény viharkár-biztosítási díjának a károsodott területre jutó
részét, a biztosított bejelentése nélkül törli. A május 31-ét kö-
vető károk esetén a biztosított díjvisszatérítést nem igényelhet.

II.

1. A biztosításba vont növények megnevezését, azok előzetes
területi és terméshozamadatait, valamint a biztosítási egység-
árakat március 31-ig kell a biztosítóval közölni. (Továbbiakban:
előzetes adatközlés.)

2. A biztosításra bejelentett egy-egy azonos növény teljes terüle-
tét biztosítani kell.

3. A biztosítani kívánt termésmennyiséget a biztosított táblánkénti
részletezéssel vagy üzemi (üzemegységi) átlag alapján reálisan
várható hektáronkénti hozammal jelöli meg. Az egyidejűleg
igénybe vett egyéb biztosítások esetében azokra a növények-
re, amelyeket a párhuzamosan megkötött többi módozaton
belül is biztosítani kell, kizárólag azonos hozam jelölhető meg.
Az egységes hozam alkalmazása szempontjából az igénybe
vett jégkárbiztosítás I., ill. II., valamint az árvízkár-biztosítás ke-
retében biztosított hozam az irányadó, a következők szerint.
– Jégkárbiztosítás I. módozat egyidejű igénybevétele esetén

a viharkár-biztosításra is csak az ennél biztosított mennyi-
ség adható fel.

– Jégkárbiztosítás II. és az árvízkár-biztosítás igénybevételé-
nél, az erre vagy ezekre feladott hároméves átlaghozamot
lehet csak a viharkár-biztosításra is megjelölni.

4. A növények területi és hozamadataiban az előzetes adatköz-
lést követően beállott módosításokat a biztosító a B/II/16.
pontban szabályozott változásbejelentések, valamint a B/II/8.
pont alapján beküldött hozammódosítási közlések figyelem-
bevételével visszamenőleges hatállyal tudomásul veszi. A
tényleges helyzetnek megfelelő utólagos adategyeztetést a
biztosító június 30-ig bonyolítja le. A változásokból eredő díj-
módosítások a B/III/2. pont szerint kerülnek elszámolásra.

5. Az előzetes adatközléskor megadott egységárak utólag nem
módosíthatók.

6. Az egyes – tárgyévben még nem károsodott – növények terü-
letében és minden egyéb, a biztosítás szempontjából lénye-
ges körülményben az előzetes adatközlést követően beállt
változást, így a más növénnyel való helyettesítést (pótlást) a
biztosított köteles írásban bejelenteni.

7. A biztosító változásbejelentésekkel kapcsolatos kártérítési kö-
telezettsége a vonatkozó bejelentések beérkezését követő
nap „0” órájától lép érvénybe.

8. A biztosított a lábon álló növények biztosításra feladott, egy
hektárra vonatkozó termésmennyiségét mindaddig, amíg a vi-
har- vagy valamely egyidejűleg igénybe vett másik biztosítás-
ban foglalt kockázati káresemény nem következik be, jogosult
írásbeli bejelentéssel a valóságban várható termés mértékéig
felemelni, illetve a következőkben megjelölt időpontig a várha-
tó hozam mértékére leszállítani.
A jégkárbiztosítás II., valamint az árvízkár-biztosítás egyidejű
igénybevétele esetén a hozamok nem módosíthatók!
Az egyidejűleg igénybe vett jégkárbiztosítás esetén a mindkét
kockázatra biztosított növények viharkár-biztosításra feladott
hozama, kizárólag a jégkárbiztosításra bejelentett hozam egy
időben és azonos mértékű változtatásával módosítható.
– A valóságban várható termés mértékére vonatkozó hozam-

leszállítási bejelentést a biztosított cukor- és takarmányré-
pamagnál, dohánynál, téli almánál és körténél július 15-ig,
egyéb növényeknél május 15-ig eszközölhet.

– Hozammódosítási bejelentés egyes táblákra korlátozottan
is eszközölhető az esetben, ha a biztosítási adatközlés táb-
lánkénti részletezéssel történt, és a kérdéses terület valami-
lyen nyilvántartás alapján hitelt érdemlően (pl. hrsz.) azono-
sítható.

– A biztosító az indokolatlan hozammódosítási bejelentést 15
napon belül írásban elutasíthatja. Ha a biztosító 15 napon
belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a ho-
zammódosítási bejelentést a 15. napon tudomásul vette
volna.

III.

1. A viharkár-biztosítás díja a növények előzetes adatközléskor
megjelölt területére vonatkoztatott biztosított hozam és egy-
ségár szorzataként adódó biztosítási összeg alapján, a „Díj-
szabás”-ban szereplő díjtételek alkalmazásával kerül megálla-
pításra.

2. A biztosító a viharkár-biztosítással összefüggésben a tárgyév
június 30-i utólagos adategyeztetéskor
a) díjvisszatérítést nyújt:
– ha valamelyik biztosított növény tényleges területe kisebb

az előzetes adatközlésben szereplő területnél, amikor a te-
rületkülönbözetre jutó díjrész kerül elszámolásra,

– a biztosított részéről kezdeményezett és a biztosító által el-
fogadott hozamleszállítás esetében, a kárrendezéskor vég-
rehajtott hozamleszállítás esetén, amikor kizárólag a kártala-
nítás alá vont területre vonatkoztatott biztosítási összeg és
ugyanezen területre a csökkentett hozam alapján kiszámí-
tott – a kártalanítás alapját képező – biztosítási összeg kü-
lönbözetére eső díjrész kerül visszatérítésre, továbbá

– az egyidejűleg igénybe vett árvízkár-biztosítás vagy homok-
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veréskár-biztosítás alapján kártalanított növények esetében,
amikor a növény viharbiztosításból törölt területére jutó díj
kerül visszafizetésre,

– a feltételek B/II/6–8. pontja alapján adódó változások ese-
tében, ha azok díjcsökkenést eredményeznek,

b) utólagosan díjat számít fel:
– ha valamelyik biztosított növény tényleges területe nagyobb

az előzetes adatközlésben szereplő területnél, ebben az
esetben a többletterületre jutó díjrész kerül kivetésre,

– a biztosított részéről kezdeményezett és a biztosító által el-
fogadott hozamfelemelés esetében,

– az előzetes adatközlésben nem szereplő, de a változásbe-
jelentés alapján kártalanított növényekre, amikor a díj az
adott növény teljes területére felszámításra kerül, a kártala-
nítás alapját képező hozam és egységár szorzataként adó-
dó hektáronkénti összeg figyelembevételével, a „Díjsza-
bás”-ban szereplő díjtétel alkalmazása mellett,

– a feltételek B/II/6–8. pontja alapján bejelentett esetekben,
ha a változás díjtöbbletet eredményez.

IV.

1. A biztosított köteles a biztosítási káresemény bekövetkeztét a
biztosítónak két napon belül írásban bejelenteni, és lehetővé
tenni a bejelentés ellenőrzését. A biztosító kötelezettsége
nem áll be, amennyiben a biztosított a bejelentési kötelezett-
ségét nem teljesíti, és emiatt a lényeges körülmények kiderít-

hetetlenekké válnak.

2. A biztosító köteles a kárbejelentés beérkezését követő 5 na-
pon belül a kárrendezési eljárás megkezdéséről intézkedni.

3. A kárfelvételi jegyzőkönyvben megállapított kártérítési összeg
akkor tekinthető véglegesen jóváhagyottnak, ha a biztosító 
a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül nem tesz
írásban eltérő nyilatkozatot.

4. A biztosított a kármegállapítással vagy az azzal kapcsolatban
foganatosított felülvizsgálat eredményével szemben mindad-
dig írásbeli kifogással élhet, míg a kár ismételt megállapítása
szempontjából lényeges körülmények kideríthetők.

5. A biztosító képviselője jogosult az adatfelvétel, illetve a kár-
becslés helyességének megállapítása céljából a biztosított
könyvelésébe és elszámolásaiba betekinteni. Ezen tevékeny-
ség előmozdítása céljából a biztosított a kért számviteli nyil-
vántartásokat és bizonylatokat a biztosító illetékeseinek ren-
delkezésére bocsátja.

6. A megállapított és számszakilag – valamint szakmailag – ellen-
őrzött vagy felülvizsgált károk kifizetésére a jóváhagyástól szá-
mított 15 napon belül kerül sor.

7. A jelen feltételekben nem rendezett kérdésekben a Ptk. ide-
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
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