Nog even goed om te weten:
- Verzekeren met premie tegen kostprijs.
- Geen naheffing.
- Het is mogelijk om één of meerdere
gewassen ter verzekering aan te bieden op
de Brede weersverzekering.
- Heeft u een hagelverzekering met aanvullende dekking voor storm of (nacht) 		
vorst? Dan zijn de extra kosten voor een
Brede weersverzekering vaak gering.
- Meerjarige verzekeringsovereenkomst
sluiten tegen premiekorting.
- AgriVer berekent slechts €5,00 poliskosten
en geen toeslag voor een éénjarig contract.
- Op de gecombineerde opgave dient u 		
aan te geven dat u meedoet met de Brede
weersverzekering. Alleen dan kan er recht
op subsidie ontstaan.
- Bij AgriVer wordt de neerslag in millimeters
in 24 uur gemeten en niet van 08.00 uur tot
08.00 uur.

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE?
Wij maken voor u graag een offerte op maat!

O.H.M. AgriVer B.A.

Vraag deze vrijblijvend aan via onze website.

Burgemeester Royerplein 8

www.agriver.com

8061 GE Hasselt
Postbus 9, 8060 AA Hasselt
Telefoon: (038) 477 85 85
Website: www.agriver.com
E-mail: info@agriver.com

BR E D E
W E E R S V E R Z E KE R I N G

NEERSLAG
Beelden van ondergelopen akkers door overvloedige regen zijn u wellicht bekend.
AgriVer biedt u verschillende dekkingen voor
schade als gevolg van regenwateroverlast.
AgriVer kan u maatwerk bieden voor uw bedrijf.
Hieronder ziet u drie aspecten waarbij verschillende opties gekozen kunnen worden.
Schadedrempel
30%

OVERIGE ONGUNSTIGE
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij schade door (nacht)vorst, droogte, sneeuw,
ijzel, storm en brand door blikseminslag geldt
een vast eigen risico van 30% per perceel. Alles
boven de 30% schade, komt voor vergoeding in
aanmerking.
Door de combinatie van de Gewassen te velde
verzekering met de Brede weersverzekering

50%

90%

kan AgriVer bij de meeste akkerbouwgewassen
een eigen risico bieden van 3% per seizoen/per

CALAMITEITENVERZEKERING
VOOR NATUURRAMPEN

Neerslagcriterium (per 24 uur)
50 mm.

komende jaren steeds extremer zal worden. Dit
roept de vraag op naar nieuwe verzekeringsproducten. AgriVer wil u daar graag mee van
dienst zijn. Daarom is in 2010 in samenspraak
met belangenorganisaties en de overheid de
Brede weersverzekering ontwikkeld. In voorgaande jaren is deze verzekering steeds verder

71 mm.

25%

vorst, storm of brand. Zo kunt u zelf bepalen wat
70%

Deze verzekering dekt het financiële verlies dat

bij uw situatie past.

DROOGTE
Gewassen die wegkwijnen door droogte zijn voor
velen een schrikbeeld. Daarom valt dit risico onder
de dekking van de Brede weersverzekering.
Hieronder ziet u de verschillende eigen risico’s.
De maximale schade-uitkering is 50%. van de verzekerde som.

doorontwikkeld en kan AgriVer voor iedere verzekerde maatwerk bieden.

een aantal gewassen de keuze voor een lager
eigen risico bij schade als gevolg van (nacht)

Maximale schade-uitkering

De verwachting is dat natuurgeweld door bijvoorbeeld de opwarming van de aarde de

perceel bij hagelschade. U heeft tevens voor

Eigen risico
30%

50%

90%

TEGEMOETKOMING VAN DE
OVERHEID
De ontwikkeling van de Brede weersverzekering

kan ontstaan door schade aan uw gewassen

wordt gesteund door de overheid omdat zij het

als gevolg van natuurrampen en/of ongunstige

belang van een calamiteitenverzekering onder-

weersomstandigheden.

schrijft. Daarom wordt over de premie voor de
Brede weersverzekering een tegemoetkoming

Omdat het een calamiteitenverzekering betreft,

verstrekt die kan oplopen tot maximaal 65%.

bedoelt voor risico’s die u zelf niet kunt dragen,

Daarnaast biedt AgriVer u de gelegenheid

geldt bij deze verzekering een eigen risico of

om een meerjarig contract af te sluiten voor

drempel van 30% van de schade op perceels-

deze verzekering. Uiteraard zetten wij hier een

niveau.

aantrekkelijke korting tegenover.

