Kassenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

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

Product:

Kassenverzekering

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 schade aan kassen die professioneel gebruikt worden in de glastuinbouw. Het gaat hierbij om schade aan de kas zelf, niet
om schade aan de gewassen in de kas. Aan onderstaande samenvatting van de dekking kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Schade aan kassen door diverse van buiten
komende onheilen, inclusief eigen gebrek.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, molest,
atoomkernreacties, overstroming, vulkanische
uitbarsting, slijtage of constructiefouten,
werkzaamheden aan kas en apparatuur,
experimenten, verzakking, onvoldoende onderhoud,
slijtage, overbelasting, meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, rook en roet, andere
verontreinigende middelen.

Extra informatie
Wij vergoeden maximaal de op de polis/nota
vermelde verzekerde waarde van de verzekerde kas.

Hagel
Schade aan de kas die ontstaat door hagel is
verzekerd.

Bijzondere situaties

Extra informatie

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

Hagel = neerslag in de vorm van ijskorrels.

Overheid

Storm

Schade die de overheid zou hebben vergoed, indien
deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest.

Schade aan de kas die ontstaat door storm is
verzekerd. We spreken over 'storm' als er sprake is
van minstens windkracht 7.
Brand
Schade aan de kas die ontstaat door brand is
verzekerd.
Extra informatie
Onder brand wordt verstaan een door verbranding
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht
voort te planten.

Wettelijk niet toegestande teelten
De verzekering geeft geen dekking op het
risicoadres als een kas wordt gebruikt voor wettelijk
niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Indien het risico niet standaard is kunnen
aanvullende voorwaarden en/of premies worden
gehanteerd of kan de verzekering worden
geweigerd.
Eigen risico
Afhankelijk van de verzekerde waarde van de kas is
een eigen risico per gebeurtenis van toepassing. Dit
eigen risico vindt u terug op uw polis/nota.
Afspraken
U dient zich te houden aan de afspraken die wij met
u maken, bijvoorbeeld aan preventie- en
beveiligingseisen.

Diefstal, Beschadiging, Eigen gebrek
Schade aan de kas die is ontstaan door diefstal.
Beschadiging die is ontstaan als gevolg van inbraak,
diefstal en/of vandalisme door iemand die zich
wederrechtelijk toegang verschaft na braak aan de
buitenzijde van de kas en/of aangrenzende of
daarmee verbonden gebouwen. Schade aan de kas
die is ontstaan door eigen gebrek.
Extra informatie
Diefstal - of een poging daartoe - door iemand die
zich wederrechtelijk toegang verschaft na braak aan
de buitenzijde van de kas en/of aangrenzende of
daarmee verbonden gebouwen. Eigen gebrek van
apparatuur of elektronische en/of elektrische
regelapparatuur alsmede de daarbij behorende
leidingen.

Sneeuwdruk
Schade die is veroorzaakt als gevolg van
overvloedige sneeuwval.
Extra informatie
Dit is alleen verzekerd mits de kas verwarmd wordt
tot een temperatuur van minimaal tien graden
Celsius boven nul. In geval van schade dient via een
temperatuurregistratie (computerregistratie)
aangetoond te kunnen worden dat op het moment
van sneeuwval de temperatuur in de kas minimaal
tien graden Celsius boven nul bedroeg/bedraagt.

Overige van buiten komende onheilen
Hierbij dient er sprake te zijn van zichtbare schade.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor de kas(sen) die op de polis/nota staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken.
Bel of mail ons direct wanneer zich een gebeurtenis voordoet die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden. Verandert er iets in uw
situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per half jaar of per jaar betaalt. 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 kas verzekeren. Op de polis/nota staat vanaf welk moment uw kas verzekerd is. U sluit een
verzekering af voor de contractduur die in de polis 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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