Verzekering voor gewassen in kassen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A., schadeverzekeraar,
vergunning: 12000528 (NLD)

Product:

Verzekering voor gewassen in kassen

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt de schade aan gewassen na beschadiging van de kas, maar ook schade die wordt veroorzaakt door het plotseling
uitvallen van de gasvoorziening of de belichtingsinstallatie.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Verzekerd is de schade die gewassen oplopen die in
kassen verbouwd worden. Ook gemiste opbrengst
als gevolg van de schade aan het gewas is
verzekerd.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
slijtage of constructiefouten of verkeerde bediening.
Cybercrime, Epidemie en Pandemie zijn uitgesloten
van deze verzekering. Ook schade door opzet en
illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door brand
Schade aan de gewassen die ontstaat omdat er
brand is geweest in de kas is verzekerd.
Schade door hagel
De schade aan gewassen die wordt veroorzaakt door
hagel is verzekerd.
Schade door storm
De schade aan gewassen die wordt veroorzaakt door
storm is verzekerd.
Overige schade oorzaken die wij verzekeren

Extra informatie
Voor verdere toeliching op deze uitsluitingen
verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of
misverstand.}
Eigen risico
Deze verzekering heeft een eigen risico van € {...}.
Preventie
Voor deze verzekering stellen wij specifieke
preventie-eisen. Voldoe je daar niet aan, dan kunnen
wij soms minder uitkeren.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor de gewassen die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf
het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Aan het einde van de contractduur wordt de verzekering automatisch verlengd. Opzeggen doe je [schriftelijk] [telefonisch] [via email].
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