Brede Weersverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

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

Product:

Brede Weersverzekering

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 Brede weersverzekering wordt gesteund door de overheid, omdat zij het belang van een calamiteitenverzekering onderschrijft. Daarom wordt
over de premie voor de Brede weersverzekering een tegemoetkoming verstrekt die kan oplopen tot max. 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:
- Natuurrampen;
- Regenval;
- Droogte;
- Nachtvorst;
- Vorst;
- Sneeuw;
- IJzel;
- Storm;
- Hagel;
- Brand door blikseminslag.

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.
Overheid
Voor zover de overheid de schade zou hebben
vergoed, indien deze verzekering niet van kracht zou
zijn geweest.
Overstroming

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.

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.

Keuze: Soort dekking: standaard

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Neerslag criterium:
71 mm.
Maximale uitkering op perceelsniveau: 25%

Eigen risico

Neerslag criterium:
50 mm.
Maximale uitkering op perceelsniveau: 25%

Omdat het een calamiteitenverzekering betreft,
bedoelt voor risico’s die u zelf niet kunt dragen, geldt
bij deze verzekering een drempel van 30% van de
schade op perceelsniveau.

Keuze: Soort dekking: BWV-plus

Afspraken

Neerslag criterium:
71 mm.
Maximale uitkering op perceelsniveau: 70%

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: Soort dekking: BWV-50 mm

Keuze: Soort dekking: BWV-max
Neerslag criterium:
50 mm.
Maximale uitkering op perceelsniveau: 70%

Keuze: Soort dekking: BWV-plus extra
Neerslag criterium:
71 mm.
Maximale uitkering op perceelsniveau: 80%
Keuze: Soort dekking: BWV-max extra
Neerslag criterium:
50 mm.
Maximale uitkering op perceelsniveau: 80%

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 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 een polis/nota met daarop de te betalen premie. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het
bedrag over. U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven of u de subsidie door RVO aan ons laat uitbetalen. U betaalt dan de
verzekeringspremie, verminderd met de aangevraagde subsidie, aan ons.
Extra informatie
Indien u gebruik maakt van de subsidiemogelijkheid dient u een machtiging af te geven aan het ministerie, zodat zij de subsidie aan
ons kunnen voldoen. Wanneer blijkt dat er onvolkomenheden zijn of dat (een deel van) de gewassen niet of voor een lager
subsidiepercentage in aanmerking komen, houdt AgriVer zich het recht voor om achteraf het resterende premiebedrag bij u in
rekening te brengen.

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 gewassn zijn verzekerd. 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 (de 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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