Hagel- en meergevarenverzekering
Informatie over het verzekeringsproduct

VEREINIGTE
HAGEL

MIT DER NR. 1 AUF NUMMER SICHER GEHEN

Onderneming: Vereinigte Hagelversicherung VVaG, vestiging Nederland
Product: Hagel- en meergevarenverzekering
Deze verzekeringskaart geeft een samenvatting van de verzekering weer, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In de
polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor verzekeringnemer wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

De hagel- en meergevarenverzekering is een verzekering die schade dekt aan de veldopbrengst van gewassen te velde die veroorzaakt
wordt door hagel en/of andere weersinvloeden als: storm, vorst, zware regen of brand door bliksem. Verzekeringscombinaties worden
door verzekeraar samengesteld.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De schade-uitkering hangt af van de verzekerde
waarde welke u opgeeft.

Schade die al bij de aanvang van de verzekering
aanwezig was als gevolg van verzekerde risico’s.

Hagel: Een vaste, door het weer veroorzaakte
neerslag in de vorm van ijskorrels met een
diameter van >5 mm.

Schade die zich voordoet doordat er inbreuk is
gemaakt op de principes van goed vakmanschap.
De verzekeraar is niet tot uitkeren verplicht als
schade opzettelijk is veroorzaakt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om voor bepaalde
gewassen onderstaande risico’s mee te verzekeren:
Storm: Een door het weer veroorzaakte
luchtbeweging van windkracht >8 volgens
Beaufort.
Vorst: Een door het weer veroorzaakte afkoeling
van de luchttemperatuur met waarden onder
0 ˚C, gemeten door het KNMI.
Zware regen: Een door het weer veroorzaakte
heftige neerslag van meer dan 50 liter per
vierkante meter (50 mm) binnen 24 uur.
Brand: Een vuur dat vergezeld gaat met vlammen.
Dit is ontstaan zonder een daarvoor bestemde
brandhaard, verspreid zich op eigen kracht en
heeft als oorzaak een weersafhankelijke bliksem.
Extra verzekerde gebeurtenissen: Uitwintering
en erosie.

Schade die zich voordoet doordat het oogstgoed
weersafhankelijk niet geoogst kan worden.
Indirecte schade en schade die niet ontstaan is
door verzekerde weersinvloeden.
Er zijn meer situaties waarin we geen dekking
bieden. Hiervoor verwijzen wij u naar onze
voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ls het verzekeringscontract tot stand is gekomen,
A
dan vangt de dekking volgens het teeltplan aan op
de dag na ontvangst om 12:00 uur.
 fhankelijk van de verzekeringscombinatie, het
A
risico en het gewas hanteert de verzekeraar een
franchise of eigen risico.
 fhankelijk van de verzekeringscombinatie, het
A
risico en het gewas varieert de maximale uitkering
tussen 50% en 95% van de verzekerde som.
 r zijn meer situaties waarin dekkingsbeperkingen
E
van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen wij u naar
onze voorwaarden.

Waar ben ik verzekerd?
Verzekerd zijn de percelen die bij de Vereinigte Hagel zijn aangemeld via het teeltplanformulier en waarvoor een
verzekeringscontract is afgesloten.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Bij aanvang van de verzekering dient de verzekeringnemer de aanvraag naar eerlijkheid in te vullen.
• Verzekeringnemer is verplicht binnen de aangegeven termijn zoals vermeld op de factuur te betalen.
• Geef veranderingen die voor ons van toepassing zijn tijdig aan ons door.
• Ieder jaar dient de verzekeringnemer een actueel teeltplan tijdig in te sturen voor alle verzekerde contracten en percelen.
• Schade wordt te allen tijde voor de oogst afgewerkt. Meld schade daarom zo snel mogelijk, vorstschade binnen 1 dag en
overige schade binnen 4 dagen.
• Verzekeringnemer dient zoveel als mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
De verzekeringspremie moet worden betaald na ontvangst van de factuur en binnen de betalingstermijn. De
verzekeringspremie moet worden overgemaakt naar de bankrekening van Vereinigte Hagel. De betalingstermijn staat
aangegeven op de factuur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
1. De dekkingsperiode is afhankelijk van het verzekerde gewas, het risico en de verzekeringscombinatie.
2. De verzekeringpolissen worden afgesloten voor een periode van één of vijf kalenderjaren. De duur van de verzekering
staat vermeld in de verzekeringspolis. Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor één jaar indien niet tijdig schriftelijk
wordt opgezegd
3. De dekking eindigt bij de oogst of anders, zoals genoemd in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekeringsovereenkomst kan worden beëindigd aan het einde van overeengekomen contractperiode. De beëindiging
moet uiterlijk twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk door de verzekeraar zijn ontvangen. De gedragscode
geïnformeerde verlenging is niet van toepassing.

