NAK-NY-274
Nyilatkozat
Alulírott.......................................................................................................,

mezőgazdasági

termelő1

(....................................................(ügyfél-azonosító),…………………………………………………….(adószám) ) kijelentem, hogy a mezőgazdasági
termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról szóló 46/2019. (X.4.) AM rendelet (a továbbiakban AM rendelet) szerinti
károm keletkezett az alábbiak szerint,

A károsodott
termelőeszköz
fekvése szerinti
település
(Cím/Hrsz.)

Károsodás
dátuma

Károsodott
termelőeszköz
kategóriája
(ültetvény/épület/egyéb
építmény/berendezés)

Termelőeszközben okozott kár
leírása

Termelőeszközben
okozott kár becsült
összege (forintban)

Biztosító a
A biztosító által
termelőeszköz kifizetett kártérítés
vonatkozásában
a termelőeszköz
vonatkozásában

ÖSSZESEN

A más forrásból megtérült kár összege forintban kifejezve összesen ………………………………………... forint, azaz …………………………………………………..Ft.
Kijelentem továbbá, hogy a hivatkozott termelőeszközökre vonatkozó biztosítást a fenti táblázatban megnevezett Biztosító(k) (a továbbiakban:
Biztosító(k)) kezeli(k), és ezen jogviszonyból számomra a jelölt káresemény vonatkozásában …………………………………forint, azaz …………………………….
Ft kártérítés került kifizetésre.
Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) a jelen nyilatkozatban feltüntetett adataimat felhasználva kérjen
információkat az AM rendelet szerinti káresemények vonatkozásában a Magyar Biztosítók Szövetségén (a továbbiakban: MABISZ) keresztül a
Biztosító(k)tól. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy Biztosító(k), valamint a MABISZ a jelzett adatok NAK felé szolgáltatásának kapcsán
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Az AM rendelet 1. § 4. pontjában meghatározott mezőgazdasági termelő

NAK-NY-274
mentesüljenek a NAK jelen nyilatkozatomban foglaltak ellenőrzése céljából titoktartási kötelezettségük alól. A NAK viharkár igazolás kiállítására
vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját és a NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot megismertem és elfogadom.2
Az AM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban megjelölt AM rendelet szerinti termelőeszköz(ök) a fenti
táblázatban megjelölt időpontban, megjelölt településen volt(ak) megtalálható(k), illetve az(oka)t ott tartottam, abban/azokban az AM rendelet
1. § 6. pontja szerinti vihar az AM rendelet 1. § 2. pontja szerinti kárt okozott.
Kérem a NAK-ot, hogy állítsa ki részemre az AM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti igazolást.
Jelen nyilatkozatomhoz mellékeltem3 a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Az

AM

rendelet

szerinti

kárt

megállapító

igazolás

átvételét

postai

úton

az

alábbi

címen:……………………………………………………………………………………………... / személyesen, a benyújtás helyszínén kérem. (a megfelelő rész kitöltendő és
aláhúzandó)
A fenti adatokat, nyilatkozatokat büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.
Kelt: .....................................................................

Nyilatkozattevő aláírása: ......................................................................
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Elérhetők: https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem weboldalon.
Az AM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján NAK a kérelmező 2019. október 10-éig történő megkeresésére az igazolást többek között a termelőeszköz értékét és
a kérelmező birtokviszonyát igazoló dokumentum (különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, hazai vagy uniós társfinanszírozású támogatással kapcsolatos
kérelem), és a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt alátámasztó dokumentum (különösen igazságügyi szakértői
vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv, képi bizonyíték) alapján állítja ki az igazolást.
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