
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához

nyújtott támogatás
Támogatási kérelem

 

Benyújtandó az MVH-nak az ügyfél/meghatalmazott székhelye/lakóhelye szerint
illetékes megyei kirendeltségéhez

K0205
P.H.

1  Kérelmező ügyfél (Biztosított) adatai:

Ügyfél-azonosító:

1. 1. Természetes személy esetén:

Név:

1. 2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén:

Név:

Kapcsolattartási információ:

2 Biztosítási díjtámogatási igényre vonatkozó adatok:

Mikro-, kis- és középvállalkozás: Igen:❑ Nem: ❑

Tárgyév, amelyre a támogatást igényli:

Igényelt támogatás összege:
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Ügyfél ügyfél-azonosítója: Ügyfél neve:

3 Meghatalmazás a biztosítási szerződés megkötésére, és a támogatási kérelem benyújtására
(Abban az esetben töltendő, ha szerződő fél és a biztosított személye eltér!)

Meghatalmazott (Szerződő fél) adatai:

Meghatalmazott ügyfél-azonosítója:

3. 1. Természetes személy meghatalmazott esetén:

Név:

Lakóhely:
3. 2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén:

Név:

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Nyilatkozat Meghatalmazó részéről:

Kijelentem, hogy jelen meghatalmazásban meghatalmazom a Meghatalmazottat a 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
vonatkozásában a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendeletben
meghatározott "A", "B" és/vagy "C" típusú biztosítási szerződés javamra történő megkötésére, és a támogatási kérelem MVH-hoz történő
benyújtására.

...................................................................... ......................................................................
meghatalmazó aláírása meghatalmazott aláírása

...................................................................... ......................................................................
1.tanú neve 2.tanú neve

...................................................................... ......................................................................
lakcíme lakcíme

4 Mellékletek:
Biztosítási ajánlat másolata
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Ügyfél ügyfél-azonosítója: Ügyfél neve:

5 Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy
a) a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. §-ában foglaltak szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kívánok kötni,
b) megismertem a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,
c) hozzájárulok ahhoz, hogy a 2015. évben benyújtott egységes kérelmemben az általam megadott, a használatomban lévő terület

vonatkozásában feltüntetett adatokat az MVH továbbítsa annak a biztosítónak, amelynek a jelen támogatási kérelemhez mellékelt ajánlatot
tettem,

d) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek,
e) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás alatt,
f) nem minősülök az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
g) nincs velem szemben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat érvényben, amely a támogatást

jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

Tudomásul veszem:
a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) bejelentett adatok alapján
történik;

b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a
változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok az MVH által rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon papír
alapon vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - az MVH eljárási
törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;

c) az MVH-val szemben fennálló tartozás (intézkedésben való jogosulatlan részvétel, valamint az egyéb fizetési kötelezettségek) az MVH
eljárási törvény 59. § (3) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, és azokat - az MVH eljárási törvényben
megállapított kivétellel - az állami adóhatóság hajtja be;

d) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján az MVH hatósági
átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul
veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdésének k) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül;

e) ha legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelentem be a vállalkozásomnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését vagy fizetési számlaszámomat, akkor a kérelmem az MVH eljárási törvény 56. § (2)
bekezdésének g) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Helység: Dátum:
. . .

...............................................................................................
Ügyfél aláírása
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