Brede Weersverzekering Vlaams Gewest
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

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

Product:

Brede Weersverzekering (Vlaams Gewest)

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 dekt het financiële verlies dat kan ontstaan door schade aan uw gewassen als gevolg van natuurrampen en/of ongunstige
weersomstandigheden. Aan onderstaande samenvatting van de dekkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Extra informatie
De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. Over
de verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) wordt een subsidie verstrekt van maximaal 65%.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De op het teeltplan vermelde gewassen en/of ‘open
teelten’ zijn verzekerd tegen ongunstige
weersomstandigheden.

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren.
Bijvoorbeeld: als er sprake is van fraude.

Extra informatie
Onder ongunstige weersomstandigheden wordt
verstaan:
- Regenval;
- Droogte;
- Nachtvorst;
- Vorst;
- IJzel;
- Storm;
- Hagel;

Verzekerd bedrag
De verzekerde bedragen zijn de overeengekomen
redelijk te verwachten bruto opbrengsten van alle in
één jaar door u te verbouwen, dan wel te telen
gewassen met inbegrip van eenmalige hulpmiddelen
en eenmalig plantmateriaal.
Keuze: Eigen risico
De schadedrempel is uitgedrukt in een percentage
met een minimum van 20% of een afwijkend hoger
overeengekomen percentage.
Extra informatie
Indien er een afwijkend hoger percentage is
overeengekomen, wordt dit op de polis vermeld.

Uitsluitingen
AgriVer is niet tot vergoeding van schade verplicht
indien: De schade is ontstaan aan gewassen die
worden verbouwd of geteeld in de uiterwaarden van
rivieren (waterschade) en gewassen die geteeld
worden op percelen die daarvoor door grondsoort of
ligging niet geschikt zijn. Voor verdere uitsluitingen
verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden.
Extra informatie
Cybercrime, Epidemie en Pandemie zijn uitgesloten
van deze verzekering. Voor verdere toeliching op
deze uitsluitingen verwijzen wij u naar onze
polisvoorwaarden.

Overheid
Voor zover de Vlaamse overheid de schade zou
hebben vergoed, indien deze verzekering niet van
kracht zou zijn geweest.
Overstroming
Uitgesloten is schade door overstroming ten gevolge
van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden,
sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een
door deze verzekering gedekt gevaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Criteria
Van regenval is sprake als er per 24 uur, of per 48
uur, of per 96 uur een bepaald aantal millimeters
neerslag is gevallen. Het aantal millimeters neerslag
dient boven de daarvoor vastgestelde grenswaarden
uit te komen. Van droogte is sprake als per
teeltseizoen het neerslagtekort oploopt boven de
vooraf vastgestelde grenswaarde.
Extra informatie
De grenswaarden zijn afhankelijk van het soort
gewas en de grondsoort. (In een aparte bijlage en/of
op het polisblad zijn deze grenswaarden
weergegeven.) Deze neerslag dient geregistreerd te
zijn door een officieel meetstation van het KMI en/of
andere door de maatschappij aangewezen instituten.

Eigen risico
Omdat het een calamiteitenverzekering betreft,
bedoelt voor risico’s die u zelf niet kunt dragen, geldt
bij deze verzekering een schadedrempel van 20% en
een eigen risico met een minimum 20% van de
schade op perceelsniveau.
Extra informatie
Indien er een afwijkend hoger percentage is
overeengekomen, wordt dit op de polis vermeld.

Afspraken
Als u niet voldoet aan de afspraken die wij met u
maken over preventie, dan vergoeden wij de schade
niet altijd. De afspraken vindt u in de
polisvoorwaarden en/of op de polis/nota.

Keuze: Dekkingsmogelijkheden Neerslag
Optie 1: Schadedrempel 20%
Eigen risico 20%, maximale uitkering 25%.
Optie 2: Schadedrempel 20%
Eigen risico 30%, Maximale uitkering 25%
Keuze: Dekkingsmogelijkheden: Droogte
Optie 1: Schadedrempel 20%
Eigen risico 20%, maximale uitkering 25%.
Optie 2: Schadedrempel 20%
Eigen risico 30%, Maximale uitkering 50%
Keuze: Dekkingsmogelijkheden: Overige weerscalamiteiten
Bij schade door (nacht)vorst, ijzel, storm en hagel
kunt u een keuze maken uit onderstaande
dekkingsmogelijkheden.
Optie 1: Schadedrempel 20%
Eigen risico 20%, maximale uitkering 80%.
Optie 2: Schadedrempel 20%
Eigen risico 30%, Maximale uitkering 70%
Het is niet mogelijk om het verlagen van het eigen
risico voor één gebeurtenis te kiezen. Het eigen
risico is het aandeel dat verzekerde bij een schade
zelf draagt. Wel is een lager eigen risico mogelijk in
combinatie met een Gewassen te velde verzekering.

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 zo snel mogelijk (binnen 3 werkdagen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Wij
vragen u een compleet ingevuld voorstel (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 een polis/nota met daarop de te betalen premie. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het
bedrag over.
Extra informatie
Vooraf betaalt u de volledige premie. Als er recht is op subsidie, wordt dit achteraf door de Vlaamse overheid aan u uitbetaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Een nieuwe verzekering wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden en gaat op 1 januari van enig jaar in. De dekking
loopt pas vanaf de dag waarop u de premie heeft betaald. De verzekering loopt daarna door tot en met het einde van de op het
polisblad genoemde vervaldatum. De verzekering wordt vervolgens steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd.
Extra informatie
Wij kunnen uw verzekering stoppen als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering eindigt op de jaarlijkse vervaldatum, indien u uiterlijk drie maanden voor deze datum aan de maatschappij bij een
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs een kennisgeving van de
opzegging heeft gedaan.
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