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Télifagykár
(kifagyás, felfagyás, kipállás)
biztosítás különös feltételei

A Generali Providencia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító)
arra vállal kötelezettséget, hogy Magyarország területén a módozat
jelen feltételek alapján biztosított növénytermesztés alábbiakban
meghatározott káresemények által okozott kárait e feltételek előírá-
sai szerint hazai fizetőeszközben megtéríti.
A jelen biztosítási módozatot igénybe vehetik mindazok, akik az
adott földterületen tulajdonosi, bérlői, egyéb minőségben gazdál-
kodnak, továbbá azok is, akiknek a biztosítás megkötéséhez jogi
érdeke fűződik.
A biztosítás a mellékelt díjszabásban foglaltakat is figyelembe véve
a következők szerint érvényes.

I. Biztosítási esemény, kockázatviselés köre

1. A télifagykár-biztosítás, a biztosításba vont
– búza, rozs, őszi árpa, triticale (a továbbiakban: őszi kalászo-

sok),
– őszi káposztarepce,
– őszi takarmánykeverékek, kifagyás, felfagyás, kipállás (a to-

vábbiakban: téli fagy) által okozott kárainak 20%-os téríté-
sére terjed ki.

2. A kártérítési kötelezettség a biztosítási kötvényben fel-
tüntetett időponttól kezdődik, és a növények kikelésétől 
a tárgyév március 31-ig bekövetkezett károsodásának térí-
tésére áll fenn.

3. A biztosítás szempontjából téli fagykárnak minősül: az őszi
kalászosok, az őszi káposztarepce, valamint az őszi takar-
mánykeverékek tőállományának téli fagy következtében
előálló oly mértékű kipusztulása, amely kiszántást, illetve újra-
hasznosítást tesz szükségessé (a továbbiakban: állományki-
pusztulásos kár).

4. Az állománykipusztulásos téli fagykárok kárösszegének meg-
állapítása a kiszántást, illetve újrahasznosítást szükségessé
tevő mértékben elpusztult növényállomány területének nagy-
sága figyelembevételével történik.

5. Az állománykipusztulásos károk térítése a téli fagy által káro-
sodott és újrahasznosított területre jutó biztosítási összeg
20%-ával történik. A károk térítésére csak abban az esetben
kerül sor, ha a károsodott területet valamilyen módon újra-
hasznosították (kiszántották vagy felülvetették stb.).

6. A télifagykár-biztosítás nem terjed ki
– a téli fagykár folytán termésveszteségben megnyilvánuló

súlycsökkenéses,
– az állati kártevők és kórokozók által előidézett, továbbá a hi-

ányos kelés, illetve
– a termesztéstechnológiai előírások elmulasztása vagy azok

helytelen végrehajtása miatt bekövetkezett károkra,
– az egyidejűleg igénybe vett árvízkár-biztosítás esetén a téli

fagykár bekövetkezése előtt árvíz által károsodott és árvíz-
kártalanítással rendezett növényekre,

– arra az esetre, ha a károsodott területet június 30-ig nem
hasznosították újra.

II. Általános rendelkezések

1. A kártérítés folyósításának előfeltétele, hogy a károsodott nö-
vény területének újrahasznosítását (kiszántását, felülvetését
stb.) június 30-ig befejezzék és ennek megtörténtét a biztosí-
tónak jelentsék.

2. Az egyidejűleg igénybe vett árvízkár-biztosítás esetén a külön-
böző kockázati károsodások egymást követő előfordulásakor
a kártalanítás a biztosítottra nézve kedvezőbb kártérítéssel járó
biztosítás alapján történik, amennyiben a téli fagy, illetve a víz-
kár megnyugtatóan nem különíthető el.

3. A télifagykár-biztosítás adatközlésének az I. 1. pontban felso-
rolt növények közül mindazokra ki kell terjednie, melyek tárgy-
évi termesztését tervbe vették. Kivételt képez az őszi káposz-
tarepce, melynek biztosítása elhagyható.

4. A biztosításba vont növények megnevezését, azok területi 
és terméshozamadatait, valamint a biztosítási egységárakat 
a tárgyévet megelőző év november 30-ig kell közölni.

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

6. A biztosítani kívánt termésmennyiség növényenként egy tétel-
ben a biztosított és a biztosító közös megegyezése szerint,
de a reálisan várható hektáronkénti hozammal határozható
meg. Az egyidejűleg igénybe vett árvízkár-biztosítás esetében
a mindkét biztosításban szereplő növények hozamát azono-
san kell megjelölni.

7. A növények biztosításához szükséges egységárak közös meg-
egyezéssel, tetszés szerint határozhatók meg, figyelemmel az
érvényes szerződésekre és az értékesítési lehetőségekre.

8. Az előzetes adatközléskor megadott hozam- és egy-
ségáradatok utólag nem módosíthatók.

III. Egyéb rendelkezések

1. A biztosító a területi adatokat a tényleges helyzetnek megfele-
lően, utólagosan – tárgyév március 31-ig egyezteti.

2. A télifagykár-biztosítás díja a növények előzetes adatközlése-
kor megjelölt területre vonatkoztatott biztosított hozam és egy-
ségár szorzataként adódó biztosítási összeg alapján, a Díjsza-
bás előírásai szerint kialakított díjtételek alkalmazásával kerül
megállapításra.

3. A biztosított köteles a kárt tőle telhetően enyhíteni. Amennyi-
ben bizonyíthatóan a kárt (többletkárt) a biztosított kárenyhítési
kötelezettségének jogellenesen vétkes elmulasztása okozta, 
a biztosító mentesülhet a fizetési kötelezettség alól. Mentesül
továbbá a biztosító a kártérítési kötelezettsége alól, ha az ügy-
fél rosszhiszeműen jár el, a bekövetkezett károk körülményeit
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valótlanul adja elő és a biztosítás tárgyára vonatkozóan szán-
dékosan vagy súlyosan gondatlanul jár el.

4. A biztosítási káresemény bekövetkeztét a biztosítónak a kár
észrevételezését követő két napon belül, de legkésőbb
március 31-ig írásban be kell jelenteni, és lehetővé tenni a beje-
lentés ellenőrzését. A biztosító kötelezettsége nem áll be,
amennyiben a biztosított a bejelentési kötelezettségét nem tel-
jesíti és emiatt a lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

5. A biztosító köteles a kárbejelentés beérkezését követő 15 na-
pon belül a kárrendezési eljárás megkezdéséről intézkedni.

6. Az állománykipusztulásos téli fagykárok végleges megállapítá-
sa a biztosító helyszínen lefolytatott kárfelvételét követően 
a biztosított által benyújtott írásbeli bejelentés alapján történik.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a károsodott terület újra-
hasznosításának időpontját, az újrahasznosításként vetett, ül-
tetett, palántázott vagy a felülvetésként alkalmazott növények
megnevezését, az újrahasznosított területet.

7. 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.

8. A kármegállapítással vagy az azzal kapcsolatban foganatosí-
tott felülvizsgálat eredményével szemben mindaddig írásbeli
kifogással lehet élni, míg a kár ismételt megállapítása szem-
pontjából lényeges körülmények kideríthetők.

9. A biztosító képviselője jogosult az adatfelvétel, ill. a kárbecslés
helyességének megállapítása céljából a tulajdoni (bérleményi
stb.) okmányokba, a kötelező nyilvántartásokba, elszámolá-
sokba, szerződésekbe betekinteni. Ezen tevékenység elő-
mozdítása céljából a kért okmányokat, nyilvántartásokat és
bizonylatokat a biztosító illetékeseinek rendelkezésére kell bo-
csátani.

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

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