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Biztosítási tájékoztató 
kiegészítése 

Hatályos: 2020. január 1. 

 

Tisztelt Partnerünk! 

A KITE Zrt. és a Generali Biztosító Zrt. között létrejött, biztosítottként Önre is kiterjedő Mezőgazdasági biztosítási szerződésnek a 
biztosítási általános szerződési feltételektől (ÁSZF) eltérő szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk. Az ÁSZF-től eltérő 
rendelkezéseket félkövérrel kiemelve tüntettük fel. 
 

1.1. A Növénybiztosítási feltételgyűjtemény Általános növénybiztosítási feltételek című fejezetének VI.8. pontja az alábbi, 
félkövérrel kiemelt eltérésekkel alkalmazandó: 
 
„VI.8. Újrahasznosítást szükségessé tévő kár 
a) Palántával nem pótolható szántóföldi növények esetében, ha a biztosított tőállomány 40%-ot meghaladó mértékben 
kipusztul a biztosítási esemény következtében és a biztosító szakértője az újrahasznosítás szükségességét jegyzőkönyvben 
rögzíti. 
b) Palántával pótolható növények esetén nincs eléréses önrészesedés.” 

 
1.2. A Növénybiztosítási feltételgyűjtemény Jégkár és egyéb nevesített kockázatok biztosításának különös feltételei című 

fejezetének I.6. pontja az alábbi, félkövérrel kiemelt eltérésekkel alkalmazandó: 
 
„c) A palántával nem pótolható szántóföldi növények május 15. napjának 24:00 óráját megelőzően bekövetkezett, 
újrahasznosítást szükségessé tévő tőkiveréses kárai esetében a 
biztosítási szolgáltatás mértéke a jégvert növény adatközlő ívén szereplő, károsodott területre kiszámított biztosítási összeg 
40%-a.” Egyebekben a c) pont változatlanul alkalmazandó. 
 
„d) A palántával pótolható növények május 15. napjának 24.00. óráját megelőző és újrahasznosítást szükségessé tévő 
tőkiveréses kárainál, a tőkivert palántákra jutó biztosítási 
összeg 40%-át téríti meg. A palánták beszerzési lehetőségei illetve pótlásának akadályba ütközése a szolgáltatási összeg 
mértékét nem befolyásolják. A május 15. napját követő károk súlycsökkenéses kárnak minősülnek, térítésük az I.5. a) pont 
szerint történik.” 
 
„e) Amennyiben a biztosítási esemény(ek) okozta károk aránya nem éri el a károsodott területre jutó biztosítási összeg 5%-
át, úgy a biztosító a palántával pótolható növények kivételével nem nyújt biztosítási szolgáltatást, de a bejelentett kárt 
igény esetén felméri. 

 
1.3. A Növénybiztosítási feltételgyűjtemény Homokveréskár biztosítás különös feltételei című fejezetének I.3. pontja akként 

módosul, hogy a homokverés-kár biztosítási esemény akkor valósul meg, ha a kipusztulás mértéke a különös feltételekben 
foglaltaktól eltérően legalább 40%. 
 

1.4. A Növénybiztosítási feltételgyűjtemény Homokveréskár biztosítás különös feltételei című fejezetének I.4. pontja akként 
módosul, hogy a biztosítási szolgáltatás – a különös feltételekben foglaltaktól eltérően – a károsodott területre jutó biztosítási 
összeg 40%-a. 
 

1.5. A Növénybiztosítási feltételgyűjtemény Téli fagykár biztosítás különös feltételei című fejezetének I.5. pontja akként 
módosul, hogy az állománykipusztulása esetén a biztosító szolgáltatása – a különös feltételekben foglaltaktól eltérően – a téli 
fagy által károsodott és újrahasznosított területre jutó biztosítási összeg 40%-a. 
 

1.6. A Díjtámogatott biztosítások feltételfüzetének „A biztosítási módozatok különös biztosítási feltételei (NKF)” rész „XVIII. 
Az egyes biztosított kárnemekre (veszélynemekre) vonatkozó rendelkezések” fejezetétől eltérő rendelkezések: 
 

1.6.1. Téli fagykár kockázatkizárások a) pont második francia bekezdés az alábbi, félkövérrel kiemelt eltéréssel alkalmazandó: 
 
„A téli fagykár biztosítás nem terjed ki arra az esetre, ha az állománykipusztulásos kár (elhalt múmiák) mértéke az 40 
%-ot nem haladja meg.” 
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1.6.2. A Jégkárbiztosítás Biztosítási esemény rovat második francia bekezdése az alábbi, félkövérrel kiemelt eltéréssel 
alkalmazandó: 

 
„– 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 20. napjának 
24:00 órája előtt következett be (továbbiakban: tőkiveréses kár).” 

 
1.6.3. A Jégkárbiztosítás Biztosítási szolgáltatás megállapításának módja c. rovat első bekezdése az alábbi, félkövérrel kiemelt 

eltéréssel alkalmazandó: 
 

„A május 20. napjának 24:00. óráját megelőző újrahasznosítást szükségessé tévő tőkiveréses jégesőkárok a kárszakértő 
által megállapított, károsodott területre számított biztosítási összeg 40%-ával térülnek.” 
 

1.7. A Kiegészítő biztosítás díjtámogatott biztosításhoz feltétel „VII. Az egyes veszélynemek részletes biztosítási feltételei 
fejezetétől eltérő rendelkezések: 
 

1.7.1. A Jégkárbiztosítás Önrész c. rovat szövege az alábbi, félkövérrel kiemelt eltéréssel alkalmazandó: 
 

„Eléréses önrész (kivéve a palántával pótolható növények május 20. napját megelőző tőkiveréses kárainál): a 
károsodott terület biztosítási összegének 5%-a, valamint levonásos önrész: a kárösszeg 10%-a. 
Szántóföldi növények (kivéve zöldség, gyümölcs) jégkárait és viharkárait önrész mentesen téríti meg 
a biztosító.” 

 
1.7.2. A Jégkárbiztosítás Biztosítási szolgáltatás megállapításának módja c. rovat első bekezdése az alábbi, félkövérrel kiemelt 

eltéréssel alkalmazandó: 

„A biztosító a május 20. napjának 24:00. óráját megelőző, újrahasznosítást szükségessé tévő tőkiveréses jégesőkárokat a 
kárszakértő által megállapított, károsodott területre számított biztosítási összeg 40%-át téríti meg.” 

 
1.8. A Jégkárbiztosítás II. sz. melléklete (értékcsökkenés kulcsok) az alábbi eltérésekkel alkalmazandó. 

 
1.8.1. Alma, téli körte esetében (EU osztályozás) 

 
A gyümölcsök osztályozása a 85/2004 EK rendeletben foglaltak alapján, az Európai Unió 
szabályzatával összhangban történik. 

Osztály 
besorolás 

 

Jellemzők az EU 
rendelet alapján 

A biztosító által figyelembe 
vett károsodások  

A biztosító által 
figyelembe vett károk 

alapján elszámolt 
értékcsökkenés 

 
 
 
Extra 

ép kocsány, gyümölcshús 
teljesen ép, hibátlan, kivéve a 
nagyon enyhe felületi hibákat 
amelyek nem befolyásolják a 
megjelenést, minőséget 
eltarthatóságot. 

 
 

- 

 
 

 
 
 

0% 
 
 
 
I. osztály 

enyhe alakhiba, enyhe 
fejlődési hiba, enyhe színhiba, 
enyhe héjhibák: hosszanti 
hiba* 2 cm-ig, egyéb hibák 
1cm2-ig (11,3 mm össz. 
átmérő) kivéve a varas 
foltokat, varas foltok 0,25cm2 
alatt 

1 cm2 –t (11,3 mm össz. 
átmérőt) meg nem haladó 
jégütések, vakütések. 
 

 
 
 
II. osztály 

alakhiba, fejlődési hiba, 
színhiba, héjhiba: hosszanti 
hiba 4cm-ig, egyéb hibák 
2,5cm2-ig (16 mm össz. 
átmérő) kivéve a varas 
foltokat, varas foltok 1cm2 

alatt, nyomásfolt 1,5cm2-ig 

2,5 cm2-t (16 mm össz átmérő) 
meg nem haladó jégütések, 
tökéletesen parásodott 
jégsebek 

 
 

40% 

Alárendelt, 
lé 

sérülések mértéke a II. 
osztályba esőnél nagyobb 

Nyílt, kavernás jégütések 
vagy beparásodott jégsebek 

találhatók a gyümölcsön 

 
65% 

Elenyészett éretlenül levert, elrohadt, 
gyümölcs amely ipari 
célokra sem alkalmas 

A jég éretlenül leverte, 
elrohadt, vagy az a gyümölcs 
amely ipari célokra sem 
alkalmas 

 
100% 
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1.8.2. Cseresznye, meggy, nyári körte, őszi-kajszi barack, szilva esetében: 

Értékcsökkenési kulcsok 
ép 
30% 
50% 
75% 
100% 

 
 
 

1.8.3. Paprika, dinnye (KITE prémium paprika és prémium dinnye) 
 
 

Sérülés mértéke 
Értékcsökkenési kulcsok „prémium” 

biztosítás választása esetén 
ép (jégütéstől származó felületi sérülés nem található) 0% 
felületi ütésnyom látható, a bőrszövet nincs felszakadva 20% 
nyílt, bőrszövet felszakadással járó sok kicsi vagy egy-két 
nagyobb sebzés 

65% 

nyílt, bőrszövet felszakadással járó túlnyomóan (legalább 3) 
nagyobb sebzések 

80% 

mély, a bogyóhúsba hatoló, esetleg azt kilyukasztó sebzés, 
amely rothadást okoz, termésleverés 

100% 

 
Egyéb információ „Prémium” biztosítás 

kártérítésből levonásra kerülő önrész 10% 
megállapított kárszázalékból levonásra kerülő önrész  5% 

biztosítási díj 
paprika: 7,1820% 
dinnye: 9,5183% 

 
 

1.8.4. A jégkárbiztosítások mellé a biztosító a felhőszakadás kockázatot is vállalja a díjtámogatott biztosításokban 
meghatározott A csomagban leírtak szerint (lásd feltétel NKF XVIII. pont) 
 

1.8.5. Kora tavaszi fagy kockázat vállalása keretében a biztosító az állománykipusztulással járó fagykárok bejelentését 
tárgyév április 30-ig fogadja. Térítés a téli fagykárnál írtaknak megfelelően történik. 

Alulírott termelő a KITE Zrt. és a Generali Biztosító Zrt. között létrejött, biztosítottként rám is kiterjedő Mezőgazdasági biztosítási 
keretszerződésre hivatkozással, a jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a „Biztosítási tájékoztató és Csatlakozási nyilatkozat” c. 
dokumentumban foglaltakon túlmenően, a fenti tájékoztatást kaptam a keretszerződés biztosítási általános szerződési feltételektől (ÁSZF) 
eltérő rendelkezéseiről. 

 

 

Kelt: helység: ………………………………….. dátum: ………………………. 

 
 
  
 
 

Elérhetőségek: 

KITE Zrt. – KITE Alkusz 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1. 

Molnár Márta Alkusz irodavezető (telefon: 54/480-401/356 mellék, fax: 54/480-502, e-mail: molnarmarta@kite.hu) 

Nagy Sára biztosítási ügyintéző (telefon: 54/480-401/456 mellék, fax: 54/480-502, e-mail: nagysara@kite.hu) 

 

Termelő 


