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I.A tag közlési és változásbejelentési kötelezettsége 

1. A biztosító egyesület ( a továbbiakban: Egyesület) biztosított tagja ( a továbbiakban: tag) 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 tag közlési 

kötelezettségének eleget tesz. 

2. A tag köteles a biztosítási adatközlő bármely adatának változásáról, különösen a 

növénykultúrák adataiban bekövetkezett, változásról az Egyesületet haladéktalanul, de leg 

később nyolc napon belül írásban értesíteni. 

3. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetén az 

Egyesület kötelezettsége nem áll be, kivéve ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem 

jelentett körülmény az Egyesület a szerződéskötéskor ismert, 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. 

II. 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 a különös biztosítási feltételekben foglaltaknak megfelelően lép 

hatályba. 

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 határozatlan időre kötött szerződéseket bármikor felmondhatják, de 

megállapodhatnak abban is, hogy három évig lemondanak a felmondási jogról. A szerződés 

csak írásban és a Biztosítási időszak végére mondható fel. A felmondási idő 30 nap. 

III. Kárbejelentési kötelezettség 

1. A tagnak a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül 

be kell jelentenie az Egyesületnek, s meg kell adni minden szükséges felvilágosítást, ami a 

kártérítéshez szükséges ( pl. olyan tervek, elismervények, iratok, leltárak, Költségszámítások 

és egyéb dokumentumok, amelyek megfelelően igazolják a kár mértékét, a biztosítási 

esemény bekövetkezését). 

2. Az Egyesület köteles a kárbejelentés után öt munkanapon belül megkezdeni a kárrendezési 

eljárást, és a kárrendezés befejezésétől számított harminc napon belül fizetni. 

IV. Kármegelőzésre vonatkozó szabályok 

 A felek megállapodhatank a tag kármegelőzési teendőiben. 

V. Az Egyesület mentesülés 

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 üzemeletetés esetén az Egyesületnek a V/1. pontban 

felsorolt menetsülése 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 V/1-2. pontokban felsorolt szabályok a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségek 

megszegésének esetére is vonatkoznak. 

VI. 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. 

VII. 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. 

VIII. 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 kér 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. 


