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A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a következő dokumentumokban található: a Groupama Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás Általános Szerződési 
Feltételei és Ügyféltájékoztatója, a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatója, továbbá a GB446 jelű Gazda 
Biztosítási Csomag – Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztatója.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A GB446 jelű Gazda Biztosítási Csomag Vagyon- és Felelősségbiztosítás olyan vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás, mely növénytermesztési 
vagy állattenyésztési tevékenységet végző vállalkozások és személyek részére, vagyontárgyaikat ért károkra (vagyonbiztosítás), valamint az ezen 
tevékenységgel összefüggő egyes kártérítési kötelezettségek átvállalására (felelősségbiztosítás) kialakított biztosítás.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító semmilyen esetben sem teljesít 
szolgáltatást a következő biztosítási 
események vonatkozásában:

 8 tartós időjárási hatások vagy fokozatos  
     elhasználódás miatt károk

 8 termelési folyamat leállásából, szüneteléséből  
      eredő károk

 8 építési-szerelési tevékenységgel okozati  
     összefüggésben keletkező károk

 8 növénykultúrákban, állatokban okozott  
     károk

 8 veszélyes hulladékok, környezetszennyező  
     anyagok tárolásával, megsemmisítésével  
     kapcsolatos károk

 8 vihar által a szabadban elhelyezett  
     biztosított készletekben és berendezésekben  
     okozott károk (kivéve szárító- és  
     öntözőberendezések)

 8 olyan árvízkárok, melyek hullámtérben,  
     nem mentett ártérben, talajszint alatti  
     helyiségekben következnek be vagy vihar  
     okozta hullámverés következtében állnak elő

 8 bírság, kötbér, késedelmi kamat
 8 elmaradt haszon
 8 kötelező felelősségbiztosítással fedezett  

     károk

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít 
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában:

A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a kár a 
biztosított, a szerződő, az alkalmazott vagy egy háztartásban 
élő hozzátartozó jogellenes, szándékos vagy súlyos 
gondatlanságából ered.
Az egyes kockázatok (pl. tűz, árvíz) esetében hatósági igazolás 
megléte szükséges a kártérítéshez.

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott 
szolgáltatást teljesít a következő biztosítási események vonatkozásában:

A biztosító a szolgáltatási összeg megállapításakor a 
kárösszeget csökkenti az önrész összegével. 
Amennyiben a biztosítási védelem szintjét kártérítési limit 
határozza meg, akkor a biztosító legfeljebb ennek a kártérítési 
limitnek az összegéig szolgáltat.

A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgyak pénzben 
meghatározott értéke, biztosítási esemény bekövetkezésekor 
ez a biztosító szolgáltatásának felső határa. Alulbiztosítás az, 
amikor a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgy 
valós értéke. Ebben az esetben a biztosító a vagyontárgy 
valós értéke és a biztosítási összeg arányának megfelelően 
teljesít szolgáltatást. Míg túlbiztosítás esetén szolgáltatás 
csak a valós értéknek megfelelően történik, az efölötti rész 
tekintetében a szerződés semmis, a díj leszállításra kerül, és 
az így keletkező díjkülönbözetet a biztosító visszautalja.

A biztosító szolgáltatási kötelezettségét külön is korlátozhatja 
biztosítási eseményekre és/vagy biztosított vagyoncsoportokra 
vonatkozóan, kártérítési limit megadásával. Ebben az esetben 
a biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső 
határa a kártérítési limit.

Milyen korlátozások vannak 
a biztosítási fedezetben?
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Mire terjed ki a biztosítás?

 9 A vagyonbiztosítás minden esetben tartalmazza a következő 
     kockázatokat: tűz, robbanás, villámcsapás, személyzet által  
     irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának  
     ütközése vagy lezuhanása.

 9 Az alapfedezet tartalmazza továbbá a következő kockázatokat:
     vezetékes vízkár, technológiai csővezeték törése, vihar, felhőszakadás,  
     jégverés, hónyomás, árvíz, szikla-, kő- és földomlás, ismeretlen     
     üreg beomlása, földrengés, járművek ütközése, idegen tárgyak  
     rádőlése, elektromos áram okozta tűz, villámcsapás másodlagos  
     hatása, tűzoltó berendezés kilyukadása, napelemek és  
     napkollektorok biztosítása, dekontaminációs (mentesítési) költségek,  
     tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó károk.

 9 Választható kiegészítő biztosítások:
 9 betöréses lopás és rablásbiztosítás
 9 üvegtörés-biztosítás
 9 vandalizmusbiztosítás
 9 kisebb javítások, felújítások biztosítása
 9 elektronikus berendezések kiegészítő biztosítása
 9 gépek, berendezések kiegészítő géptörés biztosítása

A biztosítási összeg megállapítása a vagyontárgyak biztosítási értéke 
alapján történik. A biztosítási szerződésben – a teljes biztosítható 
vagyonérték figyelembevételével – a biztosított vagyontárgyak 
szerződéskötéskori biztosítási értékének megfelelő összeget kell 
meghatározni a biztosított vagyontárgyak csoportosításának megfelelően.

 9 A felelősségbiztosítás tevékenységi felelősségbiztosítást tartalmaz.
 9 E mellé választható még:

 9 munkáltatói felelősségbiztosítás;
 9 vegyszerhasználói felelősségbiztosítás;
 9 környezetszennyezési felelősségbiztosítás;
 9 szolgáltatás-felelősségbiztosítás;
 9 tanulók felelősségbiztosítása.



Hol érvényes a biztosításom?

 9 Vagyonbiztosítás esetén Magyarország területén pontos  
     címmel megjelölt telephelyen. Mezőgazdasági erő- és  
     munkagépek vonatkozásában a munkavégzés helyén,  

 
 
     illetve az oda- és visszaúton is.

 9 Felelősségbiztosítás esetén a területi hatály Magyarország.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással 
kapcsolatban?

A szerződéskötéskor jelentkező kötelezettségek:
Tájékoztatási kötelezettség: Minden ismert, a biztosítás 
szempontjából lényeges körülményt és adatot közölni kell a 
biztosítóval, és rendelkezésére kell bocsátani a kockázatvállaláshoz 
szükséges dokumentációkat és hatósági iratokat.

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 a kármegelőzés rendszerében történt jelentős 
változást, vagy a kockázat jelentős növekedését.
Kármegelőzési kötelezettség: Gondosan és körültekintően kell 
eljárni, hogy ne következzen be káresemény, például karban kell 
tartani az oltókészülékeket a telephely(ek)en.
Kárenyhítési kötelezettség: Amennyiben 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 vagyonbiztosítás 
esetén legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül, 
felelősségbiztosításnál 30 napon belül kell bejelenteni, valamint 
a káreseményhez kapcsolódó, szükséges felvilágosítást és 
információkat a biztosítónak meg kell adni, például a káreset 
helyszínét, a kár rövid leírását.
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 szerződések 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 addig biztosított  

 
 
vagyontárgyait, ezért már nem áll fenn az érdeke azok 
biztosítására.
A biztosítási szerződés megszűnhet a biztosítási díj meg nem 
fizetése miatt is.
Határozott tartam esetén a lejárat napjával.
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