Brede Weersverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

MS Amlin

Product : Landbouw

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen
is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekeringspolis biedt landbouwers een vergoeding voor hun inkomensverlies ten gevolge van ongunstige
weersomstandigheden. De premie komt in aanmerking voor subsidie conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei
2019 betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborg
De geldelijke vergoeding voor productieverlies aan de verzekerde open teelten ten
gevolge van de volgende ongunstige weersomstandigheden : vorst, storm, hagel, ijs,
hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte, voor zover het productieverlies
groter is dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van de beschadigde teelt in de
laatste drie jaar of van de gemiddelde productie van drie van de laatste vijf jaar, waarbij
de hoogste en laagste productie van die vijf jaar niet wordt meegerekend.

Schade te wijten aan :
 een verkeerde teeltwijze ;
 het gebruik van meststoffen,
pesticiden, fytofarmaceutische
producten ;
 ziekten, insecten, dieren ;
 onkruid ;
 een kernrisico.
De betrokken percelen* landbouwgrond* zijn gelegen in het Vlaams Gewest.
Zijn niet gewaarborgd, de schade :
 andere dan veroorzaakt door
Bijkomende Waarborgen
ongunstige weersomstandigheden ;
Zijn mits (niet subsidieerbare) bijpremie verzekerd :
 aan niet voor verzekering
aangegeven teelten ;
 Productieverlies aan teelten op percelen landbouwgrond gelegen buiten het Vlaams
 aan teelten onder serre;
Gewest.
 aan beschadigde teelten die voor
schade-expertise werden verwijderd;
 Productieverlies dat groter is dan 15% van de gemiddelde jaarproductie van de
 aan toekomstige oogsten die een
beschadigde teelt in de laatste drie jaar of van de gemiddelde productie van drie
gevolg is van een schade.
van de laatste vijf jaar, waarbij de hoogste en laagste productie van die vijf jaar niet
 aan wettelijk niet toegestane teelten
 schade en verliezen die in verband
wordt meegerekend.
staan gerechtelijke of administratieve
beslissingen (o.a. irrigatieverbod)
 Schade te wijten aan:
 Schade van esthetische aard die de
werking van het voorwerp niet
Zijn er dekkingsbeperkingen?
beïnvloedt
 Schade die in verband staan met
!
De verzekerde bepaalt zelf, op eigen verantwoordelijkheid, de te verzekeren waarde. Op
ieder ogenblik moet deze waarde
cyberaanvallen
voor elk perceel, gelijk zijn aan de waarde zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden.
 Diefstal zonder braak
 Verliezen vastgesteld ter gelegenheid
! De van toepassing zijnde vrijstellingen zijn eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden.
van een inventaris of nazicht

Waar ben ik verzekerd?


Op de in de bijzondere voorwaarden vermelde percelen landbouwgrond.

Wat zijn mijn verplichtingen?
 Bij aansluiting van het contract
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico;
‐ Overzicht per perceel van de teelten, de oppervlakte van het perceel en de bijhorende waarde;
 Tijdens de looptijd van het contract
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat
melden (wijzigingen verzamelaangifte)
 In geval van schade
‐
U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken
‐
U moet ons op de hoogte brengen
‐
U bent ook verplicht om medewerking te verlenen bij de vaststelling van de schadebedragen (% productieverlies).
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Wanneer en hoe betaal ik?
U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
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