Tisztelt OMME tagok!

Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Méhész Felelősség Biztosítás 2020.02.01. nappal elindult a
Egyesületünk a GrECo Biztosítási Alkusz és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hatékony
közreműködésével. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arról, hogy mit tegyenek kár esetén, és
milyen okmányok szükségesek a bejelentéshez.
A biztosítás a méhészeti tevékenység közben harmadik félnek okozott, a méhész felé jogilag
felróható személyi sérüléses és dologi károkat téríti meg.
FONTOS! Állatok elpusztulásából, sérüléséből eredő dologi károknál állatorvosi igazolás szükséges
arról, hogy az elhullást, sérülést méhek okozták.
Dologi károknál az önrész mértéke 30.000 Ft, azaz az önrész és az azt el nem érő károk viselése a
biztosítottat terheli.
Kár észlelése utáni tennivalók:
Kárbejelentés
Kár észlelése után lehetőleg 1 munkanapon belül be kell jelenteni az OMME központi iroda felé
az ügyet az alábbi elérhetőségen:
omme@omme.hu
A kárbejelentéshez a letölthető OMME kárbejelentő formanyomtatványt kell alkalmazni.
A kárbejelentést röviden, tényszerűen érdemes megfogalmazni és jogalap megállapítást nem kell
(és nem is lehet) tartalmaznia. Károsult személy elérhetősége fontos, hogy a biztosító fel tudja
venni vele a kapcsolatot. Ha van rá lehetőség, akkor készítsenek fényképeket.
Az OMME kollégái azonnal továbbítják a kárbejelentést és a vonatkozó igazolásokat az Alkusz felé
az alábbi email elérhetőségre:
mehesz@greco.hu
Ezen az email címen is érdeklődhetnek a tagok az ügy állásáról.
A kárbejelentéshez tartozó dokumentumok:
- OMME kárbejelentő formanyomtatvány
- OMME tag felelősség elismerő nyilatkozata (csak a biztosító felé nem a károsult felé)
- OMME igazolás a tagsági jogviszonyról (az OMME Központi Iroda csatolja)
- Tagsági díj befizetését igazoló nyugta másolata (kizárólag akkor, ha a tagnyilvántartó
rendszer szerint nem aktív)
Amennyiben minden irat rendelkezésre áll, a biztosító a további információ igényével a károsult
félhez fog fordulni a kárbejelentőben megadott elérhetőségen. Az ügy rendezéséről, lezárásáról
tájékoztatást kap első körben a károsult, majd az alkusz és az OMME tag is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy állatok elhullása esetén feltétlenül szükséges állatorvosi vizsgálat és
kárfelvételi jegyzőkönyv!

