Tájékoztató a 2018. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
igénybevételének feltételeiről



Az intézkedés háttere

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit, illetve a végrehajtási szabályokat a
mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló VP3-17.1.1-16 számú pályázati
felhívás (a továbbiakban: Felhívás), valamint annak elválaszthatatlan részét képező Általános
Útmutató és Általános Szerződési Feltétel szabályozza. Ezen dokumentumok elérhetők a
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1711-16-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats
honlapon.


Támogatásra jogosultak

Támogatásra jogosultak azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben
bejelentett, hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrák termesztésére, valamint ültetvény
művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában a Felhívás szerinti „A”, „B” vagy
„C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.
Az „A” típusú ún. csomagbiztosítás keretében a Felhívásban meghatározott 9 kárnem
mindegyikére együttesen köthető biztosítás a Felhívás részét képező 2. számú szakmai
melléklete szerint a hazánkban legnagyobb területen termesztett szántóföldi
növénykultúrákra, valamint almára, körtére és szőlőre. A „B” típusú biztosítás keretében
nagyrészt zöldség- gyümölcs kultúrákra, illetve egyes szántóföldi növényekre köthető
biztosítás jégesőkár, téli fagykár, őszi fagykár, viharkár és tűzkár kárnemekre, míg a „C”
típusú biztosítás esetén a termelő bármely növénykultúráját biztosíthatja a 9 kárnem közül
egy vagy több kárnemre szabadon választhatóan azzal, hogy az eltér az „A”, illetve „B”
típusú biztosítástól.


Támogatás igénylése, feltételei

A mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást az egységes
kérelmükben igényelhetik, mely egyúttal kifizetési igénylésnek is minősül. A támogatás a
„Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás” fülön igényelhető.
A támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan az alábbi határidőkre hívjuk fel a kérelmezők
figyelmét:
Jelen közleményben feltüntetett egységes kérelemre vonatkozó benyújtási határidő.
A mezőgazdasági biztosításokhoz nyújtott támogatás az egységes kérelem tárgyév július 31i állapota alapján kerül elbírálásra, az ezt követően bejelentett változások már nem vehetők
figyelembe.
2018. szeptember 30-ig a biztosítók elektronikus úton megküldik a Magyar Államkincstár
(továbbiakban: Kincstár) részére a díjtámogatott szerződések végleges adatait, melyek a
Kincstár július 31-i állapot szerinti adatszolgáltatását követően esetlegesen módosításra
kerülnek, így sem a szerződő félnek, sem a biztosított mezőgazdasági termelőnek nincs
kötelezettsége a szerződés megküldésére.
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2018. november 15-ig a biztosítási díj megfizetését a biztosítónak, illetve a szerződő félnek is
(ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő) az ügyfélkapun keresztül történő belépést
követően elektronikus úton kell igazolnia a Kincstár részére. A biztosított mezőgazdasági
termelőnek a díjfizetés igazolásával kapcsolatos teendője nincs.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy támogatás csak a díjelőírás teljes összegének
megfizetése esetén nyújtható, díjhátralékos szerződés esetén támogatás nem adható, ezért
kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy biztosítási szerződésének teljes évi díját határidőben
befizesse.
A fenti határidők jogvesztőek, amelyeket követően módosításra és hiánypótlásra lehetőség
nincs!


Támogatás forrása, mértéke

A mezőgazdasági biztosítások díjához a megfizetett éves nettó biztosítási díj legfeljebb 65%ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló forrás keretösszege a
Vidékfejlesztési Program 2014-2020 támogatási időszakában a 17.1.1. számú, a
„Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás” című műveletéhez: 29,56 Mrd Ft. A
felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
szakaszonként 4 Mrd Ft. A keret túligénylése esetén a támogatási intenzitás csökkentése a
szerződések alábbi sorrendjében történik:
1. „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,
2. „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,
3. „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,
4. mindhárom biztosítási típus 1-3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának
további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási
szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú
biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-áig.


Kötelező adatszolgáltatás

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a mezőgazdasági biztosítás díjához támogatást igénylő
termelőknek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a 2018. évi egységes kérelem
benyújtásakor. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 18. § (3) bekezdése értelmében az egységes
kérelmen nyilatkozniuk kell a tárgyévet megelőző évben használatukban lévő összes
termőterület nagyságáról, valamint az e termőterületen megtermelt összes termény
mennyiségéről a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben releváns növénykultúrák
szerinti bontásban.
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