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Verzekering Bedrijfsschade Hagel op oogsten
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• De woordenlijst
zijn eveneens van toepassing en beschikbaar op deze cd-rom.
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2.

Verzekering Bedrijfsschade Hagel op oogsten

Artikel 1

-

DEKKING

• Wij dekken de schadeloosstelling voor de schade die de verzekerde kan lijden en die aan de verzekerde
goederen wordt toegebracht door de rechtstreekse mechanische werking van de hagelslag.
• Behoudens andersluidende bepaling omvat de verzekering alle werkelijk nuttige delen van de gewassen
of planten, inclusief het stro of het voedergedeelte.
• De prijs van het zaad is in de voor vlas en hennep verzekerde waarde begrepen voor 25 %.
• Van ieder bedrijf en van ieder gewas moet u de gehele oogst van dezelfde aard laten verzekeren.
• De verzekering komt alleen ten bate van u of van de verzekerde.
verzekerde Tenzij anders overeengekomen komt
ze niet ten bate van de nieuwe eigenaars van de grond waarop de verzekerde goederen staan, noch van
huurders, gebruikers of medecontractanten.
• Het eerste jaar heeft de dekking uitwerking op de middag van de dag volgend op de ontvangst door ons
van uw dekkingsaanvraag. De andere jaren heeft de dekking uitwerking op 1 januari.
• Het jaar waarin de verzekering aanvangt, telt voor een volledig jaar, ongeacht de datum waarop de
dekking in werking treedt.
• De dekking eindigt ieder jaar :
-

op 31 oktober om middernacht, voor alle gewassen die op dat tijdstip niet binnengehaald zijn en die
op dat ogenblik voor verdere ontwikkeling vatbaar zijn,

-

voor vlas, hennep, koolzaad en alle voor zaad gekweekte planten, zodra de stammen of stengels
uitgerukt of afgesneden zijn,

-

voor alle andere gewassen, nadat ze weggehaald of in mijten geplaatst zijn.

• De termijn tussen de jaarlijkse aanvangsdatum van de dekking en de beëindiging ervan maakt een
dienstjaar uit.
• De verzekering dekt één oogst per dienstjaar.

Artikel 2

-

REDDINGSKOSTEN

De reddingskosten
reddingskosten zoals omschreven in artikel 11 .D. 1 van de gemeenschappelijke bepalingen, zijn
eveneens gedekt.
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Verzekering Bedrijfsschade Hagel op oogsten

Artikel 3

-

UITSLUITINGEN

Wij dekken nooit :
• kwaliteitsvermindering in de opbrengst van de verzekerde oogsten
• schade te wijten aan :
-

een verkeerde teeltwijze,

-

het gebruik van meststoffen, pesticiden, fytofarmaceutische producten;

• schade veroorzaakt door :
-

ziekten, insecten,

-

vorst, regen, hozen, rukwinden of andere weerkundige verschijnselen, die de hagelslag kunnen
voorafgaan, vergezellen of volgen;

• schade als gevolg van een kernrisico.
kernrisico

Artikel 4

-

VERZEKERDE BEDRAGEN

• Het verzekerde bedrag voor elke klasse van gewassen wordt door u en op uw verantwoordelijkheid
vastgesteld.
• Voor elke soort van gedekt gewas, plant of vrucht dienen de verzekerde bedragen maximaal overeen te
stemmen met de tijdens het oogsten of het rooien geldende marktprijs van de gedekte gewassen.
• Behoudens andersluidende bepaling in eenzelfde verzekerde klasse van gewassen :
-

Is de waarde van elk gewas identiek,

-

zijn alle soorten gewassen gedekt.

• Bij het sluiten en in de loop van de overeenkomst, ieder jaar vóór 31 mei, moet u ons de te verzekeren
bedragen per klasse van gewassen voor het lopende jaar toesturen.
• Zo niet, gaan wij ervan uit dat u zonder meer, voor het lopende dienstjaar, de verzekerde bedragen voor
het vorige dienstjaar bevestigt en innen wij een premie gelijk aan die gevraagd voor het vorige
dienstjaar.
• Na 31 mei kunt u de voordien verzekerde bedragen niet meer verminderen.
• Elke wijziging van het verzekerde bedrag gaat in op de middag van de dag volgend op die waarop wij uw
aanvraag ontvangen.
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Verzekering Bedrijfsschade Hagel op oogsten

Artikel 5

-

MODALITEITEN VOOR EVALUATIE EN SCHADELOOSSTELLING

• Uw schadeaangifte moet vergezeld zijn van een kopie van de jaarlijkse oppervlakteaangifte met de
grafische weergave van de percelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de
Europese Unie indien wij die niet hebben ontvangen vóór de datum van het schadegeval.
• De schaderegeling gebeurt altijd op grond van het soort gewas, de oppervlakte in hectaren en aren en
de waarde van de gewassen per hectare bepaald op basis van :
-

het verzekerde kapitaal en de oppervlakte die voor elke klasse van gewassen wordt benut,

-

in voorkomend geval, de specifieke waarden van de gewassen in eenzelfde klasse van gewassen
vermeld in de bijzondere voorwaarden,

-

in voorkomend geval, soorten gewassen die niet gedekt zijn in een klasse van gewassen.

In ieder geval mag de verkregen waarde niet hoger zijn dan de marktprijs of de vervangingswaarde van
de gedekte gewassen, bij het oogsten of rooien.
• De schade wordt in der minne geregeld.
Zo niet, wordt ze geschat door een expertise gedaan op "gewassen op veld".
• Bij een schatting kunt u een expert aanstellen om het bedrag van de schade te bepalen in overleg met
onze expert.
Worden zij het niet eens, dan kiezen zij zelf een derde, met wie ze een college vormen dat beslist bij
meerderheid van stemmen. Bij gebrek aan meerderheid, heeft het advies van de derde expert
voorrang. Benoemt een van de partijen haar expert niet of worden de experts van de partijen het niet
eens over de keuze van de derde, dan geschiedt deze benoeming door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg van uw woonplaats, op verzoek van de meest gerede partij.
Hetzelfde geldt wanneer een expert zijn opdracht niet nakomt.
De experts zijn vrijgesteld van alle gerechtelijke formaliteiten.
De kosten en honoraria van uw expert worden door ons gedragen binnen de grenzen van de
overeenkomst. De kosten en honoraria van de derde expert worden in voorkomend geval voor de helft
gedragen door u en voor de helft door ons.
• De schade wordt bepaald per geteisterd perceel, maar de experts mogen het perceel verdelen en elk
aldus bekomen perceelgedeelte afzonderlijk schatten.
• Iedere nieuwe hagelslag geeft aanleiding tot een nieuwe aangifte en een nieuwe schatting. Deze wordt
gedaan door dezelfde experts als het gaat om percelen die eerder tijdens hetzelfde dienstjaar geteisterd
werden.
• Doet er zich na een eerste schatting een schadegeval voor, dan zijn de experts vrij deze te annuleren en
de gezamenlijke schade te schatten ofwel de bijkomende schade te bepalen.
• Bij totaalverlies kan de vergoeding niet meer dan 95 % van de verzekerde waarde bedragen, aangezien
de experts het geredde en de compensaties die het uiterlijke verlies verminderen, en onder meer oogst-,
dors- en vervoerkosten die de verzekerde niet moeten dragen, mogen aftrekken.
• Indien het schadegeval belangrijk is en gebeurt op een tijdstip van het jaar waarop een nieuwe
bezaaiing mogelijk is, dan is de verzekerde daartoe verplicht en zal de opbrengst van die bezaaiing, na
aftrek van de bijkomende onkosten die erdoor werden veroorzaakt, in aanmerking komen voor het
berekenen van de schadevergoeding die voor de eerste oogst werd toegekend.
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Verzekering Bedrijfsschade Hagel op oogsten

Artikel 6

-

ABSOLUUT EIGEN RISICO PER GETEISTERD PERCEEL

Een eerste schijf van 5 % van het verzekerde bedrag voor het geteisterde perceel blijft ten laste van de
verzekerde.
verzekerde

Artikel 7

-

SPECIFIEK EIGEN RISICO VOOR BEPAALDE OOGSTEN

Voor schade aan koolzaad, hop, ajuin, erwten voor de conservenindustrie, tabak, sjalotten en andere
groenten niet vermeld in de klassen 2 en 3 draagt de verzekerde 10 % van de vergoedbare schade.

Artikel 8

-

VOLLEDIGE VERNIETIGING

• Wanneer de verzekerde goederen volledig vernietigd worden als gevolg van een niet in de dekking van
de overeenkomst bepaalde gebeurtenis, wordt de verzekering geschorst.
• De verzekerde is nochtans tot dezelfde verplichtingen tegenover ons gehouden, als bij een op de
voorwaarden van de overeenkomst gedekt schadegeval.
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6.

Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere
personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van
de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van
uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij :
•

het anticiperen op de risico's

•

het beschermen en motiveren van uw personeel

•

het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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