Aanvraagformulier
Gewassen te velde verzekering
Burgemeester Royerplein 8, 8061 GE Hasselt
Postbus 9, 8060 AA Hasselt
Telefoon (038) 477 85 85
E-mail info@agriver.com
Polisnummer
Tussenpersoon

______________________________________
______________________________________

Aanvrager/verzekeringsnemer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN- nummer
KvK-nummer
Datum voorlopige dekking
Ingangsdatum verzekering
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobielnummer
Tussenpersoon
Biologische teler

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 ja  nee

Algemeen
Zijn alle gewassen ter verzekering aangeboden?

 ja
 nee, omdat ___________
______________________________________

Heeft u de laatste 5 jaar schade geleden verband houdende
met de aangevraagde verzekering?
Automatische incasso
Contractduur

 ja, in_______  nee
 ja
 nee
 1 jaar
 5 jaar (5% korting)

Eigen risico
Welk eigen risico wenst u (zie hiervoor pagina 4 van dit aanvraagformulier) ?*
 Volgens kolom 1 (standaard)
 Volgens kolom 2 (10% premiekorting)
 Volgens kolom 3 (20% premiekorting)
*Indien u niets invult is het standaard eigen risico (kolom 1) van toepassing.

Overige dekkingen (hagelschade wordt standaard meeverzekerd)
Wilt u het transportrisico verzekeren
Indien ja, voor welke dekking kiest u?
(standaard bedrag transportdekking is €5000,00)

 ja
 nee
 beperkt
 uitgebreid
verzekerd bedrag per transport € _________________
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Afnamerisico uien
Naast het verzekeren tegen hagelschade, is het mogelijk om de uien tegen het afnamerisico mee te verzekeren.
Ik kies voor:
 Alleen Hageldekking
 Een hageldekking, met afnamerisico, optie A, tot:* 1 september / 15 september / 20 oktober
 Een hageldekking, met afnamerisico, optie B, tot:* 1 september / 15 september / 20 oktober
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Wenst u voor de met S aangeduide gewassen het stormrisico mee te verzekeren?
Wenst u voor de met B aangeduide gewassen het brandrisico mee te verzekeren?
Wenst u voor de met V aangeduide gewassen het vorstrisico mee te verzekeren?*
* Na 20 april geldt een wachttijd van 10 dagen bij aanvraag van een nieuwe vorstdekking
Oppervlakte
Gewassen
Brand/
Aantal
Aantal
Aantal aren
Storm/ Vorst percelen hectaren
AKKERBOUW
Consumptie Aardappelen
V
Pootaardappelen E of lager
V
Zetmeelaardappelen
B/V
Blauwmaandzaad
Bonen, conserven
Bonen, verse markt
Cichorei
Erwten, conserven
Gerst
B/S
Graszaad
B/S
Haver
B/S
Hennep, vezel
S
Koolzaad
B/S
Korrelmais
S/V
Snijmais
S/V
Suikerbieten
V
Tarwe
B/S
Triticale
B/S
Zaaiuien geel
Zaaiuien rood
Plantuien eerstejaars
Plantuien tweedejaars
Vlas
B/S
Winterwortelen
TUINBOUW
Sla
Spinazie
Witlofpennen
Prei (soort)
Kool (soort)
BLOEMBOLLEN
Volgens specificatie
ANDERE GEWASSEN

Totaal

 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee

Verzekerd bedrag per
hectaren
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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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.

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
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? Onjuiste informatie kan tot verval van rechten leiden
 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 liggen ter inzage op
het kantoor van de maatschappij 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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Eigen risico's
De verzekerde dient voor de gewassenverzekering een keuze t.a.v. het eigen risico volgens één van de drie kolommen te maken:
EIGEN RISICO (akkerbouw éénmaal per seizoen, verder per gebeurtenis):
RUBRIEK A - HAGELSCHADE:
Landbouwgewassen1
Uitzondering:
- uien en witlofpennen:
- uien in het zwad en winteruien van 1-10 tot 1-4:
- zaaizaden en bolgewassen (muv lelies):
- lelies:
- erwten(conserven):
- bonen(conserven):
Tuinbouwgewassen
- van 1-4 tot 1-10:
- van 1-10 tot 1-4:
Uitzonderingen:
- boomkwekerijgewassen:
- kruiden (per snede), kolen (van 1-4 tot 1-10) m.u.v.:
- kruiden (per snede), kolen (van 1-10 tot 1-4) m.u.v.:
- bloemkool en sierkool (van 1-4 tot 1-10):
- bloemkool en sierkool (van 1-10 tot 1-4):
- andijvie, rabarber, pompoen, aardbeien, broccoli (van 1-4 tot 1-10):
en na 1-10:
- knolvenkel, spinazie (van 1-4 tot 1-10):
- knolvenkel, spinazie (van 1-10 tot 1-4):
- sla, snijbloemen, zachtfruit (van 1-4 tot 1-10), groenteplanten (ter afharding):
- sla, snijbloemen, zachtfruit (van 1-10 tot 1-4):
- courgettes, prei, droogbloemen, kruiden:
- snijheesters (van 1-4 tot 1-10):
- snijheesters (van 1-10 tot 1-4):
- spinazie niet gangbaar:

Kolom 1
3%

Kolom 2
5%

Kolom 3
8%

5%
10%
5%
10%
15%
10%

7%
15%
7%
15%
20%
15%

10%
20%
10%
20%
25%
20%

5%
10%

10%
15%

15%
20%

30%
10%
25%
15%
25%
15%
25%
10%
25%
25%
30%
20%
20%
30%
25%

35%
15%
30%
20%
30%
20%
30%
15%
30%
30%
35%
25%
25%
35%
30%

40%
20%
35%
25%
35%
25%
35%
20%
35%
35%
40%
30%
30%
40%
35%

RUBRIEK B - STORMSCHADE:
Uitzonderingen:
- bij oogst vanaf stam van crambe, karwijzaad,
koolzaad, mosterdzaad, raapzaad en teunisbloem

6%

10%

14%

10%

15%

20%

RUBRIEK C - TRANSPORTSCHADE:

3% van verz.
bedrag per
transport

5% van verz.
bedrag per
transport

8% van verz.
bedrag per
transport

RUBRIEK D1 - BRANDSCHADE
- gewassen onder dekstro of op stam

5%

10%

15%

RUBRIEK E - VORSTSCHADE
Uitzonderingen: Veen- en darggronden in NL en DL
SCHADE AAN BOSBOUWGEWASSEN

10%
15%
5%

15%
20%
10%

20%
25%
15%

1 Met ingang van 1 oktober van enig jaar worden alle Eigen Risico’s verdubbeld, tenzij anders aangegeven voor winterpeen geldt dit vanaf 15 oktober

RUBRIEK A – Bij afkeur door de afnemer van conserven erwten of conserven bonen geldt een eigen risico van 25%.

De eigen risico's voor hagel-, storm- en vorstschaden en schade aan bosbouwgewassen worden berekend over de verzekerde waarde van het
beschadigde oppervlakte met gewassen.
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