Bodrogközi Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület
Általános Vagyonbiztosítási Feltétel
I. A biztosítási szerződés létrejötte és a szerződés módosítása
1. A biztosító Egyesülettel (továbbiakban: Egyesület) biztosítási szerződést az Egyesület tagja,
továbbiakban az a személy köthet, aki vállalja a biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg
az Egyesületbe történő belépést.
2. A szerződő fél a biztosítási szerződés megkötését kizárólag írásbeli ajánlattal kezdeményezheti.
Az ajánlatát a www.nonprofitbiztosito.hu weboldalon tudja megtenni, a biztosító Egyesület
kizárólag ezen a weboldalon keresztül benyújtott ajánlatot tekinti érvényesnek.
3. Az ajánlatadás folyamata „új belépőnek”: Az ONLINE DÍJSZÁMÍTÁS menüpontra
(https://bnkne.nonprofitbiztosito.hu/tarifalo/online-dijszamitas)
kattintva,
„meglévő
Egyesületi
tag”
számára:
a
BIZTOSÍTÁSOK
KEZELÉSE
menüpontra
(https://nonprofitbiztosito.hu/tarifalo) kattintva az alábbi adatokat kell megadni.
- Kockázatviselés kezdete. Ettől az időponttól válik esedékessé a szerződés, ez az időpont nem
lehet korábbi az ajánlatkészítés napjánál. A kockázatviselés kezdete a biztosítási ajánlat
aláírásától kezdődik.

- Kockázatviselés helye, megye. Ebben a megyében találhatóak az ajánlatban szereplő területek.
-Díjfizetés üteme. Lehetőség van egy vagy két részletben kifizetni a biztosítási díját. Amennyiben
az éves díj a 20 000 Ft-ot nem éri el, csak egy összegben lehetséges a díjfizetés.
- Szerződő fél adatai. A szerződő fél és a biztosított tag lehet külön személy, azonban az aktuális
díjbekérőt a szerződő fél részére küldi meg az Egyesület. A szerződő félnek meghatalmazással
kell rendelkeznie a biztosított részéről, amely a nem tag biztosított esetén kiterjed a belépési
nyilatkozat megtételére is.
- Biztosított adatai. Az a személy, akinek az érdekében a biztosítási szerződés megkötésére
irányuló ajánlatot teszik.
- Növénykultúrák adatai. Itt meg kell jelölni a az alábbi adatokat: Növény neve, Tervezett hozam
( t/ha ), Egységár ( Ft/t ), Terület blokkazonosítója (MePar), az elmúlt 5 év referencia
hozamadatai.
Amennyiben az ajánlatban megadott tervezett hozam 20%-nál nagyobb arányban eltér a
referencia hozama olimpiai átlagától, abban az esetben egyedi kockázat elbírálást kérhet.
- Kapcsolattartó adatai. Amennyiben a kapcsolattartó adatai eltérnek a szerződő fél adataitól,
az adatait itt adhatja meg (Ide annak a személynek az adatait kell beírni, aki a kárszakértővel a
kárszemlén részt vesz).
Ha a szerződő fél minden adatot megadott, a díjszámítás gombra kattintva az Egyesület elküldi a
kapcsolattartónál megadott e-mail címre a biztosítás díjkalkulációját, melyen a szerződő fél
bármikor módosíthat. A kalkuláció elvégzésével a szerződő fél semmilyen kötelezettséget nem
vállal!

A díjkalkulációról értesítő elektronikus levélben az Egyesület tájékoztatja a szerződő felet az
ajánlat megtételének módjáról, és elküldi a rendszerbe való belépéshez szükséges adatokat (link
a saját jelszó beállításához). Jelszóbeállítás után az „adatközlő mentése” gombbal menti az
ajánlatot, majd két nyilatkozat elfogadása után a „feltételek elfogadása és ajánlat készítése”
gombra kattintva elkészül az ajánlat, és ezzel párhozamosan sms kódot küldünk a szerződő által
megadott valós mobil telefonszámra. Az ajánlat benyújtásához az szükséges, hogy az SMS-ben
megadott aláíró kóddal a szerződő fél az ajánlatát aláírja. A kód beírásával az ajánlat az
Egyesület részére benyújtásra kerül.
4. A szerződő fél az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van kötve
(kockázatelbírálási időszak). Az Egyesület a kockázatelbírálási időszakon belül dönt az ajánlat
elfogadásáról. A szerződés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak az Egyesülethez
történő beérkezése időpontjára visszamenő hatállyal akkor jön létre, amikor az Egyesület az
ajánlat elfogadásáról és a fedezet igazolásáról a kockázatelbírálás után „Előzetes kötvényt” és
számlát állít ki.
A „Végleges kötvényt”, csak a Magyar Államkincstár által jóváhagyott és visszaigazolt területek
alapján állítjuk ki. Az Egyesület jogosult az Magyar Államkincstár által visszaigazolt terület
adatoknak megfelelően módosítani a szerződést.
5. Az Egyesület kifejezett nyilatkozata nélkül is létrejön a szerződés, ha az Egyesület az ajánlatra
annak beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a
jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, az I.1 pontban
megjelölt weboldalon és díjszabásának megfelelően tették. Ebben az esetben a szerződés – az
ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak az Egyesülethez történő beérkezése időpontjára
visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre. Az Egyesület a
szerződés létrejöttéről „Előzetes kötvényt” állít ki.
6. Nem jön létre a szerződés, ha az Egyesület az ajánlatot a kockázatelbírálásra nyitva álló 15
napos határidőn belül elutasítja.
7. A biztosítási szerződés létrejötte esetén az Egyesület az ajánlat elfogadásáról és a fedezet
igazolásáról „Előzetes kötvényt” állít ki. Amennyiben az „Előzetes kötvény” a szerződő fél
ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő fél a dokumentum kézhezvételét követően késedelem
nélkül, de legfeljebb 15 napon belül, írásban nem kifogásolja, a szerződés a kötvény szerinti
tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha az Egyesület
az eltérésre a szerződő fél figyelmét a kötvény átadásakor írásban felhívta. Amennyiben a
felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
8. Amennyiben a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot az
Egyesület csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségére a szerződő fél
figyelmét kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés
körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása
szükséges. Amennyiben az ajánlat benyújtásakor már előre látható, vagy valószínűsíthető volt a
biztosítási eseménynek a kockázatelbírálási idő alatt történő bekövetkezése, az Egyesület az
ajánlatot kifejezett figyelemfelhívás hiányában is elutasíthatja.
9. Az Egyesület az ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett biztosítási díjat
kamatmentesen kezeli. A biztosítási ajánlat elutasítása esetén az Egyesület az addig befizetett
biztosítási díjat vagy díjrészletet 30 napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő fél
részére.
10. A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A szerződés
módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. Amennyiben a másik fél a módosító
javaslatot 30 napon belül nem fogadja el, a biztosítási szerződés az eredeti tartalommal marad
hatályban. A biztosítási kockázat jelentős növekedése, valamint az Egyesület kifejezett
nyilatkozata nélkül létrejött szerződés szerződési feltételeitől való lényeges eltérése esetén a

szerződés – a jelen pontban foglaltaktól eltérően – a vonatkozó pontban meghatározott
feltételek szerint módosítható.

11. A díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási ajánlat kockázati elbírálásakor az Egyesület
kizárólag az alábbiakat ellenőrzi: MVH. regisztrációs szám, terület MEPAR azonosítója és a
terület nagysága. (Hozam és egységár ellenőrzést az Egyesület nem végez!!!)

II. A szerződő fél (tag) közlési és változásbejelentési kötelezettsége
1. A szerződő fél a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges
minden olyan körülményt az Egyesülettel közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. Az
Egyesület írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél
közlési kötelezettségének eleget tesz.
2. A tag köteles a biztosítási adatközlő bármely adatának változásáról, különösen a
növénykultúrák adataiban bekövetkezett, változásról az Egyesületet haladéktalanul, de
legkésőbb nyolc napon belül írásban értesíteni.
3. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetén az
Egyesület kötelezettsége nem áll be. Kivéve, ha bizonyítható, hogy az elhallgatott, vagy be
nem jelentett körülményt az Egyesület a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre
a biztosítási esemény bekövetkezésében!
4. Ha az Egyesület csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges
körülményekről, továbbá ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását
közlik vele, tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg ha a kockázatot a szabályzat értelmében nem vállalhatja – a szerződést harminc napra írásban
felmondhatja.
5. Ha a tag az Egyesület módosító javaslatát nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem
válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik.
Erre a következményre a tagot a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell.
6. Ha az Egyesület a I/4-5. pontokban meghatározott jogával nem él, a szerződés az eredeti
tartalommal hatályban marad.
III. Az Egyesület kockázatviselésének ellenértéke, az Egyesület kockázatviselésének kezdete és vége
1. A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak
az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
2. A biztosítási szerződés hatályba lépését a különös biztosítási feltételek jelen szabályzattól
eltérően is szabályozhatják.
3. A biztosítási időszak egy naptári év, a biztosítási év fordulója – amennyiben a szerződés
másképpen nem rendelkezik- minden év január első napja.
4. A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a szerződés megszűnik,
ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg és a tag halasztást sem kapott, illetőleg az
Egyesület a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
5. Ha a biztosítási érdek a biztosítási időszak vége előtt megszűnik, a szerződés vagy annak
megfelelő része azon hónap utolsó napjával szűnik meg, amelyben az érdek megszűnt.

Növénybiztosítás esetében a speciális kockázati időszak és a díjoszthatatlanság miatt a
biztosítási érdek megszűnése esetén is az egész évre járó díj illeti meg az Egyesületet.
6. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, az Egyesület az egész évre járó díj megfizetését
követelheti. A szerződés megszűnésének egyéb esetében az Egyesület annak a hónapnak az
utolsó napjáig járó díjak megfizetését követelheti, amelyben veszélyviselése véget ért.
7. A felek határozott időre kötött szerződésüket írásban bármikor felmondhatják. Szerződést
kizárólag a Szerződő vagy Biztosított mondhatja fel.
IV. Kárbejelentési kötelezettség
1. A tagnak a biztosítási esemény bekövetkezését észleléstől számított 15 napon belül
haladéktalanul be kell jelentenie az Egyesületnek, s meg kell adnia minden szükséges
felvilágosítást, ami a kártérítéshez szükséges ( pl. határozatok, jegyzőkönyvek, egységes
kérelem, gazdálkodási napló és egyéb dokumentumok, amelyek megfelelően igazolják a kár
mértékét.
2. Az Egyesület köteles a kárbejelentés után öt munkanapon belül értesíteni a károsultat a
kárrendezési eljárás megkezdéséről. Az értesítés történhet elektronikus levélben vagy postai
úton.
3. Az Egyesület köteles a kárrendezés befejezésétől számított harminc napon belül a megítélt
kártérítést kifizetni.
V. Kármegelőzésre vonatkozó szabályok
A felek megállapodhatnak a tag kármegelőzési teendőiben.
VI. Az Egyesület mentesülése
1. Az Egyesület mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt
jogellenesen
- a tag, illetőleg a szerződő fél,
- a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk,
- a tag olyan alkalmazottja, illetőleg megbízottja, illetve – jogi személy tag
esetén – tagja vagy szerve, akinek e minőségében munkaköre ellátásával
együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése
szándékosan, vagy súlyosan gondtalanul okozta.
2. Társasági szerződés keretében történő üzemeltetés esetén az Egyesületnek a V/1. pontban
felsorolt mentesülése minden társasági tag károkozására vonatkozik, de csak a károkozó(k) és
a társasági tagok arányának figyelembevételével meghatározható mértékig. Az egyesület nem
fizeti meg a kártérítés azon hányadát, amely a károkozók érdekeltségére esik.
3. A VII/1-2. pontokban felsorolt szabályok a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségek
megszegésének esetére is vonatkoznak.
VII. A káresemény bekövetkeztét követő kötelezettségek
1. A káresemény bekövetkezte után a kárbejelentést követő öt munkanapig a tag csak annyiban
változtathat a vagyontárgyállapotán, amennyiben ez a kárenyhítéshez szükséges. A tag
egyébként a káreseményt követően is köteles a növényállományt a „jó gazda gondosságával”
gondozni a kár enyhítése érdekében. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő károk
megtérítését az Egyesület nem vállalja.

2. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében az Egyesület
számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása
lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be.

VIII. Törvényi engedményi jog
Amennyiben az Egyesület a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a tagot illették
meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha az a taggal közös háztartásban élő hozzátartozó.

IX. Kizárások
Jelen rendelkezések alapján kötött biztosítási szerződések hatálya nem terjed ki
-

-

azokra a károkra amelyek egyéb biztosításokkal fedezettek,
olyan károkra, amelyeket katonai akció, vagy egyéb harci típusú
cselekmény okozott, továbbá katonai eszközök okozata károkra és
rombolásra, melyek katonai vagy polgári hatóságok által hozott
rendelkezések következményei,
polgári zavargások, felkelések, fosztogatás és sztrájk okozta károkra.

IX. Egyéb rendelkezések
1. Úgy az Egyesület, mint a tag jogosultak független szakértővel megállapíttatni a kár okát és
nagyságát. Ha a tag nem fogadja el a független szakértő véleményét, jogosult az illetékes
bírósághoz fordulni. A független szakértő díját a megbízó fizeti.
2. Amennyiben a kár bekövetkezésében a biztosítási eseményen kívül más körülmény is
közrejátszott, úgy az Egyesület helytállási kötelezettsége ennek figyelembevételével kerül
megállapításra. Az Egyesület a kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen az a biztosítási
eseménynek tudható be.
3. Jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
magyar jog egyéb szabályai, valamint a különös biztosítási feltételek az irányadók.

