Biztositasi koncepcio kaptarak es kaptarvedelem biztositasara
Egy keret-megallapodast hoznank letre az Aegon es az OMME kozott a PBA INSURA Zrt.
kozvetitesevel, melyben az alabbi koncepcio es keretfeltetelek keriilnenek rogzitesre. Ezen
feltetelekkel meheszetenkent keriilnenek kiallitasra a kotvenyek.
Szerzodo: a mehesz vallalkozo.
Biztositott: az adott meheszet.
Vagyonbiztositds
Biztositott vagyontargyak es biztositasi osszegek:
Kaptarok - 1 db 55.000 Ft (atlagar), ami azt jelenti, a Biztosito evi 550.- Ft-ert biztosit 1-1
vandor (de nem nagybaconi!) kaptart!!
Biztositott kockazatok: tiiz (kiveve a barmely okbol - pi. nyiilos koltes - torteno kenyszermegsemmisitest, ami allami tamogatassal lefedett tevekenyseg, sot kotelezveny!), rongalas,
lopas, belfoldi szallitas kozbeni karok (tuz es elemi kar, koziiti baleset), tiltott vegyszerrel
torteno pemietezes kapcsan elofordulo mehveszteseg
A telepitett, azaz nem vandorlo meheszetek biztositasi dijai - termeszetesen - mas szorzokkal
szamolodnak a kevesebb veszely elofordulasa miatt! Ugyanezen meheszeteknel a hazhoz
(telephelyhez!) telepitett riasztok is megfeleloek, MABISZ- befogadas eseten!
Teruleti hataly: Magyarorszag. Azon beliil a kitelepiiles helyszinet (karesemeny
bejelentesekor igen fontos!) meg kell adni, a helyi Onkormanyzathoz torteno bejelentes
szerint!
Dijszabas:
1. Mozgo - vandorlo meheszetek eseteben vagy vegyes esetben, ahol van telepitett es
mozgo meheszet is:
Kaptarok eseteben savosan alkalmazando meheszetenkent:
0-50 db: 1,0 %
51-100 db: 27.500 Ft (50 db kaptar dija) + (db-50) x 0,95 %
101-150 db: 53.625 Ft (100 db kaptar dija) + (db-100) x 0,9 %
151-200 db: 78.375 Ft (150 db kaptar dija) + (db-150) x 0,85 %
201-250 db: 101.750 Ft (200 db kaptar dija) + (db-200) x 0,8 %
250 db felett: 123.750 Ft (250 db kaptar dija) + (db-250) x 0,75 %
Kaptarvedelmi rendszer: fixdijas: 10.000 Ft/db
2. Telepitett meheszetek eseteben:
kaptarok darabszamatol fuggetlenul: 0,8 %
Kaptarvedelmi rendszer: fix dijas: 10.000 Ft/db
Onreszesedes: 20.000 Ft/kar (levonasos)

Felelossegbiztositds

Biztositott kockazat: a biztositott kaptarokhoz tartozo mehek altali mehcsipesek okozta
szemelyi seriileses karok
Karteritesi limit: 1.000.000 Ft/kar, 3.000.000 Ft/ev
Teriileti hataly: Magyarorszag
Eves dij: 5.000 Ft, Onreszesedes: 20.000 Ft/kar (levonasos)
Az egyes kotvenyek letrehozasa az alabbi tartalmu, a szerzodo/ meheszet altal is alairt
adatkozlo, valamint a megfelelo alairt nyilatkozatok biztosito reszere e-mailen torteno
bekiildese (ezt a meheszek, meheszetek helyett atvallalom ott, ahol nem hasznalnak internetet!
Ebben az esetben az adatkozlo feldolgozasa es eljuttatasa a Biztositonak, az en dolgom lesz!)
utan tortenne, a bekiildes masnapjat veve kockazatviseles kezdetenek.
Miutan nem kotelezo minden biztositasi modozat megkotese, igy minimum dij is
meghatarozasra keriilt: 30.000 Ft/meheszet.
Amennyiben a meheszet mar rendelkezik MABISZ altal bevizsgalt-minositett vedelmi
szerkezettel,(nagyon fontos, ez a biztositas alapja!) akkor nem szukseges uj kaptarvedelmi
rendszer megvasarlasa.
. . . . Es meg : tobb, mint masfel eve foglalkozom ezzel a temaval, jelesiil, hogy a meheszetek
biztonsagat, biztositissal (is!) megoldjam, de megis kivancsi lennek a szakemberek
velemenyere ebben a kerdesben! Tehat szives-oromest szemelyesen is meghallgatnam a tema
mehesz-oldali szakertoit, hogyan valjon teljesse ez a tervezet?! Elerhetosegeim : lent
megtalalhatok!
Az elso meheszbiztositas megkotese /2017 majusa/ ota szamos eloadast tartottam, meglehetos
erdeklodessel: elmondhatom, a meheszek - felelossegtudatosan - keresik a lehetoseget a
biztositas megkotesere.
Mivel a biztositasi piacon egyedul itt, azaz nalam (az Aegon Biztosito es a PBA. Insura Zrt.
jovoltabol), csak ezen a modon es uton lehet szerzodest kotni, a mehekre es mehesz-vagyonra
: varom erdeklodo megkeresesuket!
Tisztelettel: Nagy Vilmos , a PBA INSURA Zrt. kiemelt vagyonbiztositasi alkusza!
Elerhetosegem: o6-20/3-508-392 , email cimem : vilmos.nagy@insura.hu.

