BREDE WEERVERZEKERING

Kernpunten product brede weerverzekering
Teelten
Verzekeringsdekking bedoeld voor alle open teelten, te weten:
akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij
Risico’s
Voor de verzekering van het risico op schade door:
regenval, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel, erosie en brand door blikseminslag
Verzekeringsdekking
Verzekeringsdekking naar risicocategorie:
1.

Risico’s:
Soort verzekering:
Taxatie:

2.

Risico’s:
Soort verzekering:
Taxatie:
Uitkeringsvoorwaarde:
Uitkering:

Extreme regenval en droogte
Schadeverzekering met vaste uitkering (SVU):
Na proefperiode geen taxatie op 11 grote akkerbouwgewassen.
Wel taxatie op alle overige gewassen
Uitkeringsvoorwaarden: Gewas nog niet geoogst of gerooid
*)
Overschrijding neerslagdrempels én omvang schade groter dan 30%
Uitkering:
Een vast percentage van het verzekerde bedrag van het beschadigde
perceel
Premie:
Volledig subsidiabel!

Premie:
3.

Risico’s:
Soort verzekering:
Taxatie:
Uitkeringsvoorwaarde:
Uitkering:
Premie:
Aanvulling:

Storm, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, erosie en brand door blikseminslag
Schadeverzekering met uitkering op basis van taxatie (SV):
Taxatie op alle gewassen, exacte vaststelling schadepercentage.
Minimaal 30% schade op het beschadigde perceel
Vastgestelde schadepercentage minus 30% eigen risico (op basis van
beschadigde perceel)
Volledig subsidiabel!
Hagel
Schadeverzekering met uitkering op basis van taxatie (SV):
Taxatie op alle gewassen, exacte vaststelling schadepercentage.
Minimaal 30% schade op het beschadigde perceel
Vastgestelde schadepercentage minus 30% eigen risico (op basis van
beschadigde perceel)
Volledig subsidiabel!
Voor het merendeel van de gewassen zal een verlaagd eigen risico
worden toegepast. De meerpremie t.o.v. het eigen risico van 30% komt
niet voor premiesubsidie in aanmerking.

Subsidie
Telers ontvangen van de verzekeraar een brutopremienota en vragen bij DR de subsidie aan via de
Gecombineerde Opgave. De subsidieaanvraag moet 15 mei 2010 bij DR zijn ingediend. Vóór 1 augustus
moet DR beschikken over een kopie van de afgesloten verzekering en een bevestiging dat de premie aan de
verzekeraar is betaald.
In 2010 bedraagt de subsidie, na modulatie, maximaal 61,1% (65% minus 3,9% modulatie). Gedurende de
periode 2010 – 2013 wordt maximaal 65% van 13 mln. euro per jaar steun verleend.
Voorwaarden
Kiest een teler voor het product brede weerverzekering dan is hij verzekerd voor alle hierboven genoemde
risico’s. Een teler kan dus geen selectie uit de weergegeven risico’s maken.
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