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OPIS OGÓLNY
Podobnie jak w przypadku większości roślin uprawnych, istnieje ryzyko, że nieprzewidywalne zdarzenia naturalne
mogą spowodować ich uszkodzenie, zanim plony zostaną zebrane. Przez naturalne zdarzenia rozumie się powodzie,
susze, pożary itp. W przypadku Oxytree zagrożenie tego typu zdarzeniami dotyczy pierwszych lat wzrostu, kiedy
system korzeniowy i pień nie są jeszcze całkowicie rozwinięte.
Ceny pakietów Oxyprogram obejmują zarówno drzewa, jak również ich sadzenie i pielęgnacja.
Przedmiotem ubezpieczenia jest każda sadzonka Oxytree oraz pracę związaną z jej uprawą, a zatem w przypadku
nagłego zdarzenia wywoływanego przez zjawiska naturalne, zniszczone Oxytree zostaną zastąpione, a firma
ubezpieczeniowa pokryje wszystkie koszty z tym związane. Wartość ubezpieczeniową oblicza się według wartości
Oxytree i pracy, jaką włożono w sadzenie i pielęgnację.
FIRMA UBEZPIECZENIOWA
Generali Group to największa firma ubezpieczeniowa we Włoszech i trzecia na świecie. Generali Biztosító Zrt.
(Węgierska spółka zależna Generali Group) zobowiązuje się do zrekompensowania szkód, spowodowanych
zjawiskami naturalnymi, które objęte są ubezpieczeniem.
ZDARZENIA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM
Wszystkie plantacje drzew Oxytree objęte są ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez następujące
zdarzenia: pożar, susza, mróz, burze piaskowe, powódź, burza, osunięcia gruntu, śnieg i lód.


Zniszczenia od pożaru: Uszkodzenia powstałe na skutek pożaru, powodujące zniszczenie części drzewa
(np. kory, zdrewniałych łodyg, liści), które może spowodować poważne uszkodzenie lub całkowite
obumarcie rośliny.



Susza: Zniszczenia spowodowane przez suszę będą uwzględniane w przypadku, kiedy ilość opadów nie
przekracza 10 mm/miesiąc na obszarze, który dotknęła klęska żywiołowa i co spowoduje obumarcie co
najmniej 30% drzew na plantacji.



Mróz: Szkody, spowodowane przez mróz, obejmujące co najmniej 30% drzew na plantacji. Ubezpieczenie
uwzględnia okoliczności, w których temperatura powietrza wynosiła minus 10 stopni C lub mniej i zostało
zmierzone to przez najbliższą stację meteorologiczną na wysokości 2 m od poziomu gruntu.



Burza piaskowa: Zniszczenia, które objęły co najmniej 30% drzew na plantacji.



Powódź: Uszkodzenia spowodowane powodzią, w sytuacjach, kiedy osady i muł (np. ziemia i inne obiekty
niesione przez w wodę) lub lód pokrywający powierzchnię wody spowodują uszkodzenia żywych partii
drzew (kora, zdrewniałe partie łodyg, liście) w sposób powodujący obumarcie uszkodzonych część lub
całego drzewa.



Burze: burze nawiedzające ubezpieczoną plantacje, kiedy prędkość wiatru przekracza 20 m/s, wyrywając
drzewa z gruntu lub łamiąc je. W przypadku wątpliwości warunki pogodowe ustalane są na podstawie
wskazań najbliższej stacji kontroli pogody.



Osunięcia ziemi: bezpośrednie uszkodzenia spowodowane przez osunięcia ziemi, które mają wpływ na
wierzchnią warstwę gleby i drzewa.



Lód i śnieg: uszkodzenia pni I koron spowodowane przez znaczne ilości śniegu i lodu ( włączając w to lód
tworzący się na skutek zamarzania deszczu), które dotknęło więcej niż 30% plantacji.
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ZGŁASZANIE SZKÓD


Zgłaszanie szkód: firma ma obowiązek powiadamia ubezpieczyciela o powstałych szkodach.



Rozpatrzenie zgłoszonej szkody: po oficjalnym zgłoszeniu, ubezpieczyciel rozpocznie procedurę
rozpatrywania zgłoszenia w ciągu 15 dni.



Oszacowanie szkód: ubezpieczyciel oszacuje powstałe szkody w czasie wizji lokalnej, w obecności
specjalistów wyznaczonych przez ubezpieczyciela.



Likwidacja szkody: ubezpieczyciel wypłaci ustalona kwotę odszkodowania w ciągu 30 dni od wizji lokalnej.

Jesteśmy przekonaj, że dzięki ubezpieczeniu plantacji na takich warunkach, oferujemy naszym klientom jeszcze
wyższy poziom bezpieczeństwa.

Gáspár Péter
CEO
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