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ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLETNév  / Cég neve:
Cím :

Levelezés cím:

BIZTOSÍTOTT

1094 BUDAPEST VIOLA UTCA 50.

1094 BUDAPEST VIOLA UTCA 50.

Az igénybevett biztosítási módozatok megnevezése:

Általános felelősségbiztosítás  100,0001.1

Biztosítási összeg
(ezer Ft)

Önrész (Ft)
(káreseményenként)

 5,953,740       30,000
/kár 10,000
/év

Éves díj
(Ft)

Szerződés kezdete: 2020.02.01

Szerződés tartama:

2022.02.01Utolsó modosítás dátuma:

Díjfizetés gyakorisága: éves

Évforduló: 02.01

Határozatlan

Ez a szerződés záradékokat is tartalmaz, melyek a kötvény mellékletét képezik.

Éves kártérítési limit alkalmazása

Az egyéb feltételek, kiegészítések, kizárások és záradékok változatlan érvényben tartása mellett a felek a jelen záradék alkalmazásával
megállapodnak abban, hogy a szerződés a biztosítási időszakra vonatkozó (éves) kártérítési limitet is tartalmaz.

A jelen záradék alapján nem kerül alkalmazásra az Aegon Trend II felelősségbiztosítás szabályzata Általános szerződési feltételek V. 4.
pontja. Helyébe a következő rendelkezés lép:

A biztosító kártérítési kötelezettsége az adott biztosítási időszakra vonatkozóan az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel automatikusan csökken. A biztosítási összeg (éves kártérítési limit) esetleges kiegészítéséről
(fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Biztosított kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.

Záradékok:

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Szakmai érdekképviseletFő tevékenység:

Összesen:  5,953,740

Fizetendõ díj:  5,953,740

-

-

Egyéb tevékenység:

Az AEGON TREND II Felelősségbiztosítási feltételek,
Általános Szerződési Feltételei és az Általános
felelősségbiztosítási szabályzat feltételei szerint

Biztosítási fedezetet igazoló dokumentum

   

   

AEGON Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
1091 Budapest Üllői út 1.

Számla száma: Raiffeisen Bank Rt.

Adószáma:
12001008-00312663-00100006

10389395-4-44
A biztosítás mentes az ÁFA alól.

93393Kötvény száma:
 

173547 AEGON TREND Vállalati Felelősségbiztosítás II

Ez a kötvény az alábbi szerződéseket tartalmazza:
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AEGON Magyarország
Általános Biztosító Zrt.

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

2022.01.25Kelt: Budapest,

A felelősségbiztosításra vonatkozó egyedi feltételek:
Biztosítottak: valamennyi OMME tagsággal rendelkező méhészeti egyesület vagy méhész vállalkozó, őstermelő az OMME nyilvántartása
alapján.
A biztosítási szerződésben automatikusan biztosítottnak terkintendő valamennyi érvényes OMME tagsággal rendelkező méhész, így
méhészetenként nem kerülnek kiállításra kötvények vagy igazolások.

Biztosított kockázatok: a méhészeti tevékenység közben harmadik félnek okozott, a méhész felé jogilag felróható személyi sérüléses és
dologi károk.

Méhészeti tevékenység (méhtartás) fogalma: Méhészeti tevékenységnek (méhtartásnak) minősül a méhek mesterséges tartása, az általuk
létrehozott, gyűjtött termékek kinyerése, méhanyák tenyésztése, a méhrajok befogása, a méhcsaládok és tartozékaikkal szorosan
összefüggő bármely tevékenység.

Keresztfelelősségi záradék:
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizásárok változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
fedezet a szerződésben megnevezett Biztosítottakra (ebbéli minőségüknél illetve OMME tagságuktól függetlenül) úgy alkalmazandő,
mintha minden Biztosított részére külön kötvény került volna kiállításra. Ennek értelmében az egyes Biztosítottak egymásnak okozott
kárai megtérítésre kerülnek, feltéve, hogy ezt kizáró egyéb ok nem áll fenn.
A Biztosító a jelen záradék alapján megtérített károk tekintetében eltekint visszkereseti jogának érvényesítésétől, ide nem értve a
szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás eseteit.
Kártérítési limit: tagonként 10.000.000 Ft/kár/év, de összesen az egész szerződésre 100.000.000 Ft/év.

Kiegészítő jogvédelmi záradék: A felelősségbiztosítási limitetn belül 1 MFt/kár/Biztosított/év kártérítési szublimit erejéig kiterjed a fedezet
a felmerülő jog eljárásuk költségeire, ügyvéd megbízási díjára, szakértői költségekre, amennyiben az a Biztosító által írásban jóváhagyott,
illetve annak útmutatása alapján történt.

Felelősség elismerése: méhcsípés károk esetében a Biztosító a jogalap körében elfogadja a Biztosított által a Biztosító részére tett
nyilatkozatát a méh(ek) tulajdonlása és a felelősség elismerése tekintetében.

Területi hatály: Magyarország.
Önrészesedés: 30.000 Ft/kár (levonásos), de személyi sérüléses károknál O Ft.
Éves díj: 6 Ft/méhcsalád
Díjszámítás alapján: OMME nyilvántartása és adatközlése alapján a méhcsaládok száma, melyet évente egy alkalommal, a december 31-i
állapot szerint adnak meg a Biztosító részére.

Díjfizetés: OMME által kerül megfizetésre a Biztosító részére éves díjfizetési gyakorisággal az OMME az egyes tagokra vonatkozó, a
méhcsaládok száma alapján meghatározott díjakat a tagdíjba beépítve szedi be.

Egyedi mellékletek:
AEGON Méhészfelelősségbiztosítás - Útmutató
OMME Tagsági Igazolás - AEGON
OMME Kárbejelentő - AEGON
Felelősséget elismerő nyilatkozat

-

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.
Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2  E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
                           1091 Budapest, Üllői út 1.
                           Telefon: +36-1-477-4808/1     Fax: +36-1-476-5656  E-mail:vagyonkar@aegon.hu

Zatykó Péter Iván
Elnök-Vezérigazgató

Szombat Tamás
Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési, Nem-

életbiztosítási Vezérigazgató-helyettes


