
 

 

Tájékoztató a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések 
előzetes jóváhagyásáról 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető igénybe a 
támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt különös szerződések 
feltételei felelnek meg 
 
1. Allianz Hungária Zrt AHE-11535/4 számú Ügyfél-tájékoztató és Általános Szerződési 
Feltételek című nyomtatványa; 
 
2. Baranya megyei Kölcsönös Nonprofit Növénybiztosító Egyesület  
 
- „A” típusú növénybiztosítási csomag BMKNNE2018/01/A számú különös biztosítási 
feltétele,  
- „B” típusú növénybiztosítási csomag BMKNNE2018/02/B számú különös biztosítási 
feltétele és  
- „C” típusú növénybiztosítási csomag BMKNNE2018/03/C számú különös biztosítási 
feltétele;  
 
3. Bodrogközi Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület  
 
- „A” típusú növénybiztosítási csomag BNKNE/2018/A/1 számú különös szerződési feltétele,  
- „B” típusú növénybiztosítási csomag BNKNE/2018/B/1 számú különös szerződési feltétele 
és  
- „C” típusú növénybiztosítási csomag BNKNE/2018/C/1 számú különös szerződési feltétele;  
 
4. Bodrogközi Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület  
 
- „A” típusú növénybiztosítási csomag BKNKNE/2018/A/1 számú különös szerződési 
feltétele,  
- „B” típusú növénybiztosítási csomag BKNKNE/2018/B/1 számú különös szerződési feltétele 
és  
- „C” típusú növénybiztosítási csomag BKNKNE/2018/C/1 számú különös szerződési 
feltétele;  
 
5. Fejér Megyei Kölcsönös Növény - és Állatbiztosító Egyesület  
 
- „A” típusú gazda növénybiztosítási csomag FMKNBENBE/2018/01 számú különös 
szerződési feltétele,  
- „B” típusú gazda növénybiztosítási csomag FMKNBENBE /2018/02 számú különös 
szerződési feltétele és  
- „C” típusú gazda növénybiztosítási csomag FMKNBENBE /2018/03 számú különös 
szerződési feltétele;  



 

 

 
 
6. Generali Biztosító Zrt. 20605 számú  
 
- A díjtámogatott növénybiztosítások általános feltételei (DNÁF) és  
- A biztosítási módozatok különös biztosítási feltételei (NKF);  
 
7. Groupama Biztosító Zrt.  
 
- GB441 számú gazda biztosítás csomag– „A” típusú növénybiztosítás különös szerződési 
feltételei és ügyfél tájékoztató,  
- GB442 számú gazda biztosítás csomag– „B” típusú  
növénybiztosítás különös szerződési feltételei és ügyfél tájékoztató és  
- GB443 számú gazda biztosítás csomag– „C” típusú növénybiztosítás különös szerződési 
feltételei és ügyfél tájékoztató;  
 
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület  
 
- „A” típusú gazda növénybiztosítási csomag GYMSMKNBE/2018/01 számú különös 
szerződési feltétele,  
- „B” típusú gazda növénybiztosítási csomag GYMSMKNBE/2018/02 számú különös 
szerződési feltétele és  
- „C” típusú gazda növénybiztosítási csomag GYMSMKNBE/2018/03 számú különös 
szerződési feltétele;  
 
9. Szivárvány Kölcsönös Biztosító Egyesület  
 
- „A” típusú gazda növénybiztosítási csomag SZIVKBE/2018/01 számú különös szerződési 
feltétele,  
- „B” típusú gazda növénybiztosítási csomag SZIVKBE/2018/02 számú különös szerződési 
feltétele és  
- „C” típusú gazda növénybiztosítási csomag SZIVKBE/2018/03 számú különös szerződési 
feltétele;  
 
10. TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület  
 
- „A” típusú Növénybiztosítási szerződés TKBE-NBE2018/01  számú különös feltételei,  
- „B” típusú Növénybiztosítási szerződés TKBE-NBE2018/02  számú különös feltételei és  
- „C” típusú Növénybiztosítási szerződés TKBE-NBE2018/03  számú különös feltételei;  
 
11. Agrár Biztosító, Österreichische Hagelversicherung Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit Magyarországi Fióktelepének  
 
- SUB-A 20180101 számú biztosítási feltételek a díjtámogatásban részesíthető „A” típusú 
biztosításokhoz,  



 

 

- SUB-B 20180101 számú biztosítási feltételek díjtámogatásban részesíthető „B” típusú 
biztosításokhoz,  
- SUB-C 20180101 számú biztosítási feltételek díjtámogatásban részesíthető „C” típusú 
biztosításokhoz,  
 
12. Tiszasüly Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület  
 
- „A” típusú gazda növénybiztosítási csomag NBE2018/01 számú különös szerződési 
feltételei,  
- „B” típusú gazda növénybiztosítási csomag NBE2018/02 számú különös szerződési 
feltételei,  
- „C” típusú gazda növénybiztosítási csomag NBE2018/03 számú különös szerződési feltételei 

13. Hernádvölgye és Vidéke Non-Profit Növénybiztosító Egyesület 

- „A” típusú gazda növénybiztosítási csomag HVNPNBE2018/01 számú különös szerződési 
feltételei,  
- „B” típusú gazda növénybiztosítási csomag HVNPNBE2018/02 számú különös szerződési 
feltételei,  
- „C” típusú gazda növénybiztosítási csomag HVNPNBE2018/03 számú különös szerződési 

feltételei 

 


