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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
Mint a legtöbb termesztett növény és haszonnövény esetében, itt is jelen van annak a kockázata, hogy még
kitermelés előtt váratlan természeti jelenségek kárt okozhatnak a faállományban. Ilyen természeti jelenség lehet az
árvíz, szárazság, tűzvész stb. Az Oxyfa esetében effajta veszély az ültetést követő néhány évben fenyeget, amikor az
Oxyfa gyökérzete és szára még nincs teljes mértékben kifejlődve.
Az Oxyprogram csomagok ára tartalmazza a csemeték árát, az ültetési- és az ültetvénykarbantartási munkálatok
költségeit.
A biztosítás célja, hogy a Társaság valamennyi csemete esetében biztosítsa az Oxyfa értékét, valamint az ültetési
munkálatokat. Így egy váratlan természeti jelenség bekövetkeztekor a sérült Oxyfa helyére új csemete kerül, a
művelettel kapcsolatos kiadásokat pedig a biztosító cég a Társaság felé fedezi. Tehát a biztosítás értékét az Oxyfa
és a kapcsolódó ültetési munkálatok értéke határozza meg.
BIZTOSÍTÓ CÉG
A Generali Group a legnagyobb biztosító cég Olaszországban, amely a világon a harmadik helyet foglalja el. A Generali
Group magyarországi leányvállalata, a Generali Biztosító Zrt., kötelezettséget vállal a biztosításban foglalt természeti
jelenségek okozta veszteségek kártalanítására.
BIZTOSÍTOTT JELENSÉGEK
Az Oxyprogram keretében valamennyi Oxyfa ültetvény biztosítva van a következő jelenségek ellen: tűzvész,
szárazság, fagy, homokvihar, árvíz, szélvihar, földcsuszamlás, hó és jég.


tűzvész: olyan tűz okozta káreset, amely során a fák élő részei (pl. kéreg, fás szár, lombozat) oly mértékben
sérülnek, hogy az az érintett részek elhalását, illetve a növény teljes kipusztulását okozza.



szárazság: szárazság okozta káresetről akkor beszélhetünk, ha az érintett területen a csapadékmennyiség
kevesebb, mint 10 mm legalább 30 napon át, és ez az ültetvényen lévő fák legalább 30%-nak kipusztulását
jelenti.



fagy: fagyás okozta káreset, amely az ültetvényen lévő fák legalább 30%-nak elvesztését eredményezi. A
biztosítás alapján fagy okozta kárnak tekintendő az ültetvényhez legközelebb eső meteorológiai állomáson,
a földfelszíntől két méter magasságban mért mínusz 10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet hatására
kialakult kár.



homokvihar: homokvihar okozta káreset, amely az ültetvényen lévő fák legalább 30%-nak elvesztését
eredményezi.



árvíz: áradás okozta káreset, amely során a felgyülemlett hordalék (sár, tárgyak stb., amelyeket sodor az
áradat) vagy a víz felszínén keletkező jégréteg a fák élő részeit (pl. kéreg, fás szár, lombozat) oly mértékben
rongálja, hogy az az érintett részek elhalását, illetve a növény teljes kipusztulását okozza.



szélvihar: a biztosított ültetvényen előforduló viharok okozta káreset, amely során a szélerősség eléri a
20 m/s vagy annál nagyobb sebességet és a szél kicsavarja a földből, illetve kettétöri a fákat. Kétség esetén
az ültetvényhez legközelebb eső meteorológiai állomás adatai a mérvadóak.



földcsuszamlás: közvetlenül a föld csuszamlása okozta káreset, amely érinti a felső talajréteget és a fákat.



hó és jég: a fák törzsének és lombkoronájának károsodása nagy mennyiségű hó vagy jég miatt (beleértve
a megfagyott eső alkotta jégréteget), amely a biztosított ültetvény több mint 30%-át érinti.
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KÁRRENDEZÉS


Káreset bejelentése: Társaság értesíti a biztosítót a káresetről.



A kárrendezés folyamatának elindítása: a hivatalos értesítést követően a biztosító cég 15 napon belül
megkezdi a kárigény rendezését.



Kárfelmérés: a biztosító cég vizsgálat keretében felméri a károkat szakértő segítségével, akit a biztosító
jelöl ki.



Szolgáltatás végrehajtása: a biztosító cég által jóváhagyott biztosítási összeg a vizsgálatot követő 30
napon belül térítésre kerül.

Jelen összegzés az Oxyprogram ültetvényeire vonatkozó biztosítás összefoglalója. A nagy értékű biztosítással
számos, az ültetvényre veszélyes természeti jelenségre nyújtunk magas szintű biztonságot minden ügyfelünk
számára.

Gáspár Péter
vezérigazgató
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