Aanvraagformulier
Brede weersverzekering

Burgemeester Royerplein 8, 8061 GE Hasselt
Postbus 9, 8060 AA Hasselt
Telefoon (038) 477 85 85
E-mail info@agriver.com
Deze aanvraag betreft:
 Nieuwe verzekering
 Aanvulling op bestaande Gewassen te Velde verzekering. Polisnummer:_________________________________

Aanvrager/verzekeringsnemer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN- nummer
KvK-nummer
Ingangsdatum verzekering
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobielnummer
Tussenpersoon

Teeltplan___________________________________________________________________________________________
Voor een juiste subsidieafhandeling is het van belang dat de oppervlakte van de opgegeven gewassen overeen komt met de
gecombineerde opgave
Nummer

Gewas

Postcode
ligging

Aantal
percelen

Oppervlakte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zijn alle gewassen ter verzekering aangeboden?

 ja

Verzekerd bedrag per
hectare
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

 nee, omdat
_

Wilt u alleen de netto premie betalen?
(subsidie wordt door overheid rechtstreeks met AgriVer verrekend)

 ja, (ook bij gecombineerde opgave aangeven)
 nee, ik betaal de volledige premie
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Welk eigen risico wenst u?

Welk neerslagcriterium (per 24 uur) wenst u ?

 10%

 50 millimeter
 71 millimeter

 20%
 30%

Wenst u een verhoogd eigen risico van 90% voor
neerslag of droogte? (beide niet mogelijk)_________

Welke maximale schade-uitkering wenst u voor
Neerslag?___________________________________

 Nee
 Ja, voor neerslag
 Ja, voor droogte

 25%
 70% (alleen mogelijk bij eigen risico van 20% of 30%)

Algemeen
Automatische incasso

 Ja
 Nee

Contractduur * Bij een 5-jarig contract heeft u de mogelijkheid om de verzekering voortijdig te
beëindigen als de subsidieregeling van de overheid komt te vervallen.

 1 jaar
 5 jaar (5% korting)*

Aanvullende dekking in de GTV gewenst voor (lager eigen risico):
Wat is de grondsoort van de percelen waarop de
gewassen worden geteeld?

Standaard: Hagel;
Optioneel:  Storm,  Vorst,  Transport,  Brand
____________________________________________________
____________________________________________________

Welke percelen kunt u beregenen?*
(volgnummers gewassen opgeven)
*Percelen die niet beregend worden, hebben voor het
risico van droogteschade een 20%-punt hoger eigen
risico dan het gekozen eigen risico

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Welke percelen zijn gedraineerd? (volgnummers gewassen

____________________________________________________
____________________________________________________

opgeven)

Zijn de te verzekeren gewassen nog elders verzekerd?
Heeft u de laatste 5 jaar schade geleden verband
houdende met de aangevraagde verzekering?

 nee
 ja, graag kopie polissen bijvoegen
 ja, in _____________________________________________
 nee
Indien ja, wanneer was dat en hoe groot was de schade?
Schadebedrag € ________________
Wat was de oorzaak? ____________
Was u tegen die schade verzekerd?
 Ja
 Nee

Belangrijk:
Bij deze verzekering wordt de ingangsdatum gesteld op 1 januari van het betreffende kalenderjaar waarin de
aanvraag wordt gedaan. De verzekering wordt telkens stilzwijgend verlengd;
Door ondertekening machtigt de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer de maatschappij om na een
schademelding informatie in te winnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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Ondertekening
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij persoonsverzekeringen geldt dit alleen voor derden die de leeftijd van
16 jaar bereikt hebben. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook
die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of
zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van
zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. Indien deze
verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon,
dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de
slotvraag, ook voor:
-

de leden van de maatschap;
de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair
directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan
de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u ter hand is gesteld.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze
verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij
feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige
op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is
opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering
aangeboden risico van belang konden zijn.
Werd u/werd het bedrijf
- als aanvrager;
- andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering;
en indien deze verzekering wordt gesloten door een rechtspersoon (dit geldt ook voor een VOF, maatschap en andere
privaatrechtelijke figuren) tevens:
- de statutair directeur(en) van de rechtspersoon;
- de aandeelhouder(s) met een meerderheidsbelang en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - de statutair directeur(en)
daarvan in de laatste 8 jaar een verzekering van welke aard dan ook:
- geweigerd,
 nee
 ja
- opgezegd,
 nee
 ja
- afwijkende premie/voorwaarden gesteld?
 nee
 ja
Zo ja, door welke maatschappij en wat was hiervan de reden?
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Strafrechtelijk verleden (zie ook de 'toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht')________________________
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een
opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog oplichting, valsheid in geschrifte of
poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig
misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de Wet economische delicten?
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is
geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
 nee
 ja, toelichting

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder firma
is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting onder punt ‘Bij aanvraag’ omschreven personen.

Privacy
De bij de aanvraag van een verzekering of financiële overeenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens
worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomst en of financiële
diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Algemene wet
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Als u deze overeenkomst aangaat of wijzigt, dan geeft u toestemming voor het verwerken van uw (persoons)gegevens voor de
doelen zoals vermeld in onze Privacyverklaring. Hierin vindt u meer informatie over uw rechten met betrekking tot de
persoonsgegevens die AgriVer geregistreerd heeft. U vindt deze Privacyverklaring op onze website www.agriver.com.
AgriVer houdt zich aan de gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing.
Hierin staan de rechten en plichten van partijen genoemd. De volledige tekst vindt u op de website van het Verbond van
Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

Voor een verantwoord acceptatie- en fraudebeleid kan de maatschappij gegevens raadplegen en vastleggen in het
Centraal Informatie Systeem (CIS). Het doel van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is: risico’s beheersen en
fraude tegengaan. Het privacyreglement dat hierop van toepassing is, is te vinden op www.stichtingcis.nl.
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Algemene slotvraag en ondertekening (zie ook de 'toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht')
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze
verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande
vragen is verstrekt?
 nee
 ja, toelichting

Ondertekende verklaart dat de gegeven antwoorden en informatie juist en volledig zijn.
Ondertekende verklaart zich akkoord met toepassing van de betreffende verzekeringsvoorwaarden. Deze zijn beschikbaar
gesteld op de site van de maatschappij (www.agriver.com) en worden op verzoek vóór het sluiten van de verzekering
toegezonden, maar in ieder geval bij het afgeven van de polis.

Datum

Handtekening
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