Verzekering voor gewassen te velde
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

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

Product:

Verzekering voor gewassen te velde

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 de gewassen te velde die ontstaat door een hagelbui of door een andere oorzaak. U kunt zelf de
dekking kiezen. Aan onderstaande samenvatting van de dekkingen kunnen geen rechten worden ontleend

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Alle gewassen, zoals akkerbouwgewassen,
bloembollen en vollegrondsgroenten.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
molest, atoomkernreacties en/of vulkanische
uitbarsting. Ook schade door opzet en illegale
activiteiten is niet verzekerd.

Verzekerde waarde
Samen bepalen we de verzekerde waarde. Dit doen
we op basis van de verwachte opbrengst- en
prijsverwachtingen per hectare.
Hagel
Veroorzaakt hagel schade aan de gewassen op het
veld? Dan is dat gedekt.
Keuze: vorst
U kunt ervoor kiezen ook de schade te verzekeren
die ontstaat door vorst.

Extra informatie
Cybercrime, Epidemie en Pandemie zijn uitgesloten
van deze verzekering. Voor verdere toeliching op
deze uitsluitingen verwijzen wij u naar onze
polisvoorwaarden.

Schade aan bloemen
Schade aan gewassen bestemd voor de
snijbloemenhandel.
Extra informatie

Keuze: stormschade
U kunt ervoor kiezen ook de schade te verzekeren
die ontstaat door storm. We spreken over 'storm' als
er sprake is van minstens windkracht 7.
Keuze: transportschade
U kunt ervoor kiezen ook de schade te verzekeren
die ontstaat tijdens transport. Dit tot een maximum
van € 5.000,- per transport.
Extra informatie
Hier dient u een keuze te maken tussen de beperkte
transportverzekering (vanaf het opladen op de
teeltplaats tot en met het afladen op de eerste
opslag- en/of bewerkingsplaats) of de uitgebreide
transport verzekering (vanaf het opladen op de
teeltplaats tot en met het afladen bij de afnemer).
Voor beide opties mits het vervoer een aanvang als
een eindbestemming binnen Nederland heeft.

Keuze: brandschade
U kunt ervoor kiezen ook de schade te verzekeren
die ontstaat door brand aan gewassen welke zich in
of op de grond bevinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het
polisblad.

Overheid
Schade die de overheid zou hebben vergoed, indien
deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest.
Eigen gebrek
Schade uit eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard
en de natuur van de verzekerde gewassen en/of
werktuigen zelf afkomstig. Hieronder wordt ook
verslaan schade als gevolg van een slechte stand
van de verzekerde gewassen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In geval van schade draagt u een eigen risico zoals
op het laatst ingediende teeltplanformulier is
vermeld.
Extra informatie
Teeltplan: het aangifteformulier van alle te telen
gewassen en te betelen oppervlakten, de gewenste
dekking, het gewenste eigen risico alsmede het te
verzekeren bedrag per gewas die u wenst te
verzekereren, per kalenderjaar.

Eigen risico
Voor het eigen risico van deze verzekering verwijzen
wij u naar de bijlage van ons teeltplanformulier.
Kosten van deskundigen/taxateurs
Ingeval een ongewijzigde of lagere financiele schade
bij een aangevraagde hertaxatie worden deze kosten
bij u in rekening gebracht.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor de locatie van het perceel/de percelen met de verzekerde gewassen zoals vermeld op de polis/nota.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade z.s.m. (binnen drie werkdagen). En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Wij
vragen u een compleet ingevuld aanvraagformulier (waaronder een ingevuld teeltplan) aan te leveren.
Extra informatie
U dient AgriVer in de gelegenheid te stellen taxaties te laten verrichten en alle in redelijkheid gevraagde gegevens en bescheiden
over te leggen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U ontvangt jaarlijks van ons een polis/nota met daarop de te betalen premie. Automatische incasso is mogelijk, maar u mag het
premiebedrag ook zelf aan ons overmaken.
Extra informatie
Indien u via een tussenpersoon bent verzekerd, dient u zich te houden aan de afgesproken betalingswijze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U krijgt van ons bericht dat wij uw gewassen verzekeren. Op de polis/nota staat vanaf welk moment uw gewassen zijn verzekerd. U
sluit een verzekering af voor de contractduur die op de polis/nota is aangegeven. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar
automatisch met 1 jaar. De gedragscode geïnformeerde verlenging is namelijk niet van toepassing.

Extra informatie
Wij kunnen uw verzekering stoppen als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na de periode van 1 jaar* kunt u de verzekering elke dag opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden vóór
contractvervaldatum. Dit kan middels een schriftelijk verzoek, per mail of via onze website. Na uw opzegging ontvangt u van ons
een bevestiging met daarop vermeld de einddatum van het contract (contractvervaldatum).
Extra informatie
* Tenzij u een andere contractduur met ons bent overeengekomen dan 1 jaar. Indien u een meerjarig contract met ons bent
overeengekomen, dan kunt u tot twee maanden vóór contractvervaldatum opzeggen. De verzekering zal dan eindigen op de
contractvervaldatum.
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