
Schade verzekering 

Informatie document over het verzekeringsproduct

Onderneming : Athora Belgium Product: Specifieke verzekering tegen hagel

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en 
van de verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt het economisch belang van de bewaring van een oogst.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekered?

 Deze verzekering dekt uitsluitend het kwantiteitsverlies, 
veroorzaakt aan verzekerde oogsten door de mechanische 
inwerking van de hagelinslag, zonder rekening te houden met 
het kwaliteitsverlies

 Geen specifieke uitsluiting 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! De verzekering dekt slechts één oogst per campagne

Waar ben ik gedekt?

 U bent gedekt voor het verzekerde lot op de plaats die opgegeven is in de bijzondere voorwaarden

Wat zijn mijn verplichtingen?

 De verzekerde moet de Maatschappij elk jaar na 1 januari en in elk geval voor 31 mei verplicht melden welke wijzigingen hij in het lopende teeltjaar heeft 
doorgevoerd in de inzaaiingen en welke rendementen hij hoopt te oogsten voor zijn diverse culturen

 Bij de afsluiting van het contract en tijdens de looptijd ervan, nauwkeurige aangifte doen van alle bekende omstandigheden en van wat hij redelijkerwijze 
moet beschouwen als een element voor de inschatting van het risico (aard van de oogst, rendementen, eenheidsprijs, inhoud van de percelen, ...)

 De verzekeringnemer die een oogsttype laat verzekeren, moet in het contract de totaliteit van de oogsten van datzelfde type die hem toebehoren laten 
opnemen, zowel gesitueerd in eenzelfde gemeente als in de buurgemeenten

Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen  
bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot 
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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