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A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumokban található: a Groupama Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás Általános Szerződési
Feltételei és Ügyféltájékoztatója, továbbá a GB445 jelű Gazda Biztosítási Csomag – Állatbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatója.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A GB445 jelű Gazda Biztosítási Csomag Állatbiztosítás haszonállatokat veszélyeztető legfontosabb kockázatokra nyújt biztosítási védelmet. A
kockázatokat a szerződő saját igényei szerint kombinálhatja.

Mire terjed ki a biztosítás?
Állatfajtól függően a következő biztosítási események
(kockázatok) bekövetkezése esetére választható:
99 tűz- és elemi kár;
99 betegség, baleset (veszteséghányad-biztosítás);
99 áramkimaradás miatti kár;
99 költségkiegészítés (amennyiben hatósági intézkedés
keretében az állattartó telepen zárlatot rendelnek
el vagy az állatokat leölik, és a telep újraindításával
kapcsolatban többletköltségek merülnek fel).
A biztosítási összeg kiszámításának a módja állatfajtól és
korcsoporttól függően:
biztosítási összeg = állatlétszám (db) X egységár (Ft/db)
vagy állatlétszám (db) X csúcskockázati tömeg (kg/db) X
kilogrammonkénti egységár (Ft/kg)

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást a
következő biztosítási események vonatkozásában:
88 elemi kár esetén: tűz, villámcsapás, vihar, árvíz,
felhőszakadás, vezetéktörés, jégverés, áramkimaradás
bekövetkezésétől számított harmadik nap utáni
elhullásból eredő károk
88 betegség, baleset esetén (veszteséghányad-biztosítás):
hőguta és mérgezés; olyan betegségek, melyek az
állatnál már a kockázatviselés kezdetekor fennálltak;
harmadik személy kártérítése, az állami kártalanítás
keretében megtérített veszteségekre; az
állategészségügyre vonatkozó jogszabályok be nem
tartásából eredő károkra; azokra az idült betegségekből
származó elhullásos károkra, amelyek lehetővé tették
volna az állat csökkent értékű- vagy kényszervágását
88 költségkiegészítő kockázat esetén: állami kártalanítás
keretében megtérített veszteségek; a zárlat feloldását
követő elhullások miatt keletkezett károk;
állategészségügyi jogszabályok be nem tartásából
eredő károk
Továbbá a biztosítás nem terjed ki:
88 az ajánlattételkor vagy a szerződésmódosításkor már
beteg állatokra
88 jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlan
magatartással okozott károkra
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Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában:
költségkiegészítő és veszteséghányad-biztosítás esetén: a
szerződés kockázatviselésének kezdő időpontjától vagy a
szerződés módosításától számítva 15 napos a várakozási idő,
amennyiben ezen időtartam alatt következik be a biztosítási
esemény, a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít;
áramkimaradás-biztosítás: csak baromfi- és sertésállomány
esetén, külön díj ellenében nyújt biztosítási védelmet,
amennyiben teljesülnek a feltételben előírt biztonsági előírások;
veszteséghányad-biztosítás: a technológiai veszteség szokásos
mértékét 10%-kal meghaladó veszteségekre nyújt védelmet;

költségkiegészítő és veszteséghányad-biztosítás esetében
hatósági igazolás megléte szükséges a kártérítéshez.
A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak
korlátozott szolgáltatást teljesít a következő biztosítási
események vonatkozásában:
veszteséghányad-biztosítás esetén: a csonttörés, az
ín- és izomszakadás csak akkor minősül balesetnek,
ha az megfelelő tartási körülmények között, illetve
rendeltetésszerű használat közben történt;
az önrészek kockázatonként eltérőek!

Hol érvényes a biztosításom?
99 A biztosítás a biztosítási ajánlat adatközlőjén megnevezett
kockázatviselési helyre, továbbá a biztosított állatállomány
szokásos tartáshelyeire terjed ki, úgymint gazdasági épület,

annak udvara (tanya, major), valamint a legelőre hajtás útvonala és
a legelő.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
kapcsolatban?
A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: minden ismert, a biztosítás
szempontjából lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval,
a biztosító rendelkezésére kell bocsátani a kockázatvállaláshoz
szükséges dokumentációkat és hatósági határozatokat, valamint
minden adatot pontosan kell megadni – például a kockázatviselési
helyet és az állatokra vonatkozó, díjszámoláshoz szükséges adatokat;
betegség, baleset kockázat esetén az elhullási adatokat.
A szerződés időtartama alatt fennálló kötelezettségek:
– Változásbejelentési kötelezettség: A biztosítással kapcsolatos
lényeges körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől
számított 8 napon belül tájékoztatni kell a biztosítót, például
be kell jelenteni az állatállomány kockázatviselési helyek közötti
átcsoportosítását.
– Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell
eljárni, hogy ne következzen be káresemény, például karban kell

tartani az oltókészülékeket az állattartó telepen.
– Kárenyhítési kötelezettség: Ha káresemény történik, akkor az
adott helyzetben elvárható módon kell cselekedni, hogy minél
kisebb kár keletkezzen, például ha lehetőség van rá, tűz esetén
meg kell kezdeni a tűzoltást.
Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
– A kárt a biztosító felé haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől
számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni, valamint az
ehhez kapcsolódó, szükséges felvilágosítást és információkat a
biztosítónak meg kell adni.
– A károsodott vagyontárgy helyreállításával (a kárenyhítéshez
szükséges változtatásokon kívül) várni kell a kárfelvételi eljárás
megindulásáig, de legfeljebb 5 napig.
Díjfizetési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
– A díjfizetés gyakorisága lehet:
• éves;
• féléves;
• negyedéves;
• határozott tartamú szerződés esetén egyszeri díjfizetés is
  lehetséges.

– A díjat postai csekkel, átutalással és díjlehívással is meg lehet
fizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
– A kockázatviselés vagyis a biztosítási védelem kezdete:
legkorábban az aláírt biztosítási ajánlat beérkezését követő nap
0. órája, vagy a szerződésben meghatározott későbbi időpont.
– A biztosító kockázatviselése az alábbiakban meghatározott
időpontokban ér véget:
• határozott időtartamú szerződés lejáratának napján;

• a biztosítási díj meg nem fizetése esetén, ha a biztosítási díj
esedékességétől számított 30 nap elteltével sem kerül a díj
megfizetésre, akkor a szerződés és ezzel együtt a biztosítási
védelem is megszűnik a díjfizetés esedékességének napján;
• a szerződés megszüntetésével véget ér a biztosítási védelem.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben szűnhet meg:
– A biztosítás évfordulójára történő rendes felmondással, írásban,
legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal.
– A szerződő és a biztosító által meghatározott időpontban közös
megegyezéssel.

– A biztosító írásbeli tájékoztatásával a biztosítási érdek
megszűnéséről, például ha Ön eladta az állatállományát.
– A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem
fizetése miatt is.
– Határozott tartam esetén a lejárat napjával.

