KITE konstrukciós szerződésben résztvevők
növénybiztosításainak egyedi jellemzői
Biztosítási termékismertető
Generali Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett biztosító

Termék: növénybiztosítás

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a KITE Zrt. és a Generali Biztosító Zrt.
között létrejött Csoportos Mezőgazdasági Biztosítási Szerződésben és az abban hivatkozott biztosítási feltételekben olvasható.
A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
Növénybiztosítási feltételgyűjtemény, Díjtámogatott biztosítások feltételfüzete,
keretszerződés és módosításai
Ügyfél tájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

KITE

mezőgazdasági

biztosítási

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 csoportos növénybiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítható növényekre és
kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események
bekövetkezésekor, a szerződéshez csatlakozott biztosítottak vonatkozásában, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás?
palántával nem pótolható növények estében térítés már 40%os kipusztulási aránytól újrahasznosítást szükségessé tévő
károk esetén
A május 15. napjának 24.00. óráját megelőző újrahasznosítást
szükségessé tévő tőkiveréses kár a károsodott területre
számított biztosítási összeg 40%-ával térül.
Állománykipusztulásos károk (téli fagy, homokverés) térítése a
károsodott területre jutó biztosítási összeg 40%-ával, már
legalább 40%-os kipusztulási mértéktől.
Felhőszakadás kockázat külön díj nélkül az A csomagban
meghatározottak szerint.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
a jég mechanikai károsító hatásán kívüli
közvetett károkra
a termék értékesítési lehetőségeinek
beszűkülésére, megváltozására,
értékesíthetetlenségre
kórokozók, kártevők, agrotechnikai hibák miatt
bekövetkezett károkra
beltartalmi értékveszteségre
és a biztosítási szerződés szerinti további kizárt
eseményekre, károkra.

További tájékoztatás:
Palántával pótolható növények esetében az újrahasznosítást
szükségessé tévő károk esetén nincs eléréses önrész
A standardnál kedvezőbb osztályozási kulcsok minőségi károk
esetén (alma, körte, csonthéjasok, paprika, dinnye)

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
csak a feltételekben felsorolt növények biztosíthatók
a biztosítási szolgáltatás felső határa a biztosítási összeg
a biztosítási szolgáltatást a szerződésben meghatározott önrész
csökkenti
lényeges körülmények kideríthetetlensége esetén (pl. termény
betakarítása a szakértői szemle előtt) a biztosító mentesülhet
további korlátozások a biztosítási szerződésben olvashatók.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás Magyarország területére érvényes, a KITE felé közölt majd a Biztosítónak a KITE által átadott, HRSZ vagy
MEPAR azonosítóval megjelölt területeken termesztett növényekre.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt, illetve a biztosítottat

a szerződés kezdetekor adatközlési kötelezettség,


a szerződés tartama alatt változás bejelentési, 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 KITE Zrt. az általa fizetett biztosítási díjat a biztosítottra áthárítja a közte és a KITE Zrt. között létrejött külön
megállapodásban (integrátori szerződés) foglaltak szerint.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése a biztosított vonatkozásában a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban
kezdődik és a naptári év (tárgyév) december hó 31. napjának 24 óra 00 percéig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosított vonatkozásában a biztosítási jogviszony a határozott idő elteltével, valamint érdekmúlással szűnik meg.

