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AGRARISCHE GOEDEREN VERZEKERING
CONDITIE J
RUNDVEE-ONGEVALLENVERZEKERING
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97
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Omvang van de verzekering
Het in de polis omschreven rundvee is verzekerd tegen de
materiële schade veroorzaakt door:
storm en instorting van gebouwen;
verdrinking, anders dan tengevolge van overstroming;
verstikking en ophanging;
acute vergiftiging;
aanrijding (bijvoorbeeld na uitbreken of bij verweiden) en
aanvaring;
diefstal, vermissing en verduistering;
een ander, plotseling van buitenaf komend onheil.
Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
schade door brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en electrocutie;
schade veroorzaakt door of ontstaan uit vordering;
schade veroorzaakt met goedvinden van de verzekeringnemer of tengevolge van verwaarlozing of mishandeling;
schade als gevolg van slijtage;
schade ontstaan door of verband houdend met ziekten of
gebreken;
schade aan uiers en/of spenen, bijvoorbeeld door vertrappen of door prikkeldraad;
kosten van veeartsenijkundige behandeling;
schade waarvoor uit hoofde van enige vergoedingsregeling,
anders dan deze verzekering, aanspraak op vergoeding kan
worden gemaakt (bijvoorbeeld uit hoofde van de Veewet,
van een andere verzekering en dergelijke).

Art. 3

Uitbreiding van de verzekering
(Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien en voorzover
dit in de polis is vermeld).
Boven het verzekerd bedrag is verzekerd:
bedrijfsschade, onverminderd de bepalingen in conditie H
(uitgebreide bedrijfsschadeverzekering), die verzekeringnemer lijdt ten gevolge van de in artikel 1 van deze conditie
vermelde evenementen.

Art. 4

Verzekerde dieren
Onder het rundvee wordt verstaan:
melkkoeien jonger dan 12 jaar;
jongvee ouder dan 6 maanden en voorbestemd tot melkvee;
dekstieren die ten behoeve van het hiervoor genoemde vee
worden gehouden;
tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag: mestrunderen
die als tweede tak door verzekeringnemer worden
gehouden.
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Art. 5

Eigen risico
Ter zake van alle onder deze dekking vallende schaden,
draagt de verzekeringnemer per verzekeringsjaar een eigen
risico van 1% van het verzekerd bedrag, met een minimum
van € 450,-; dit eigen risico geldt niet bij stormschade.
Ongeacht de ingangsdatum van de verzekering, loopt het
verzekeringsjaar voor de berekening van het eigen risico
vanaf de ingangsdatum tot de premievervaldatum van de
polis en vervolgens daarna doorlopend voor een jaar.
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Art. 6

Verzekering op ander risico-adres
Het volgens deze conditie verzekerde rundvee is op de in de
polis vermelde risico-adressen en in de weide verzekerd,
alsmede, tot een maximum van 20% van het hiervoor
verzekerd bedrag, tevens in andere gebouwen dan in de
polis omschreven, mits binnen Nederland.

Art. 7

Schademelding
Ook schaden, die beneden het eigen risico blijven, dienen
door de verzekeringnemer terstond, doch in elk geval binnen
3x24 uur nadat de schade te zijner kennis is gekomen, bij
Avéro Achmea te worden gemeld, aangezien deze schaden
in een later stadium niet erkend zullen worden.
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Vaststelling van de schade
De taxateurs stellen de waarde van het getroffen dier vast.
Met inachtneming van de bepalingen betreffende onderverzekering wordt als schade aangenomen: de vastgestelde
waarde per dier, verminderd met de eventuele opbrengst en
vermeerderd met de noodzakelijk te maken vrachtkosten
voor het vervoer van het getroffen dier naar de instelling,
waar het noodzakelijk afmaken moet plaatsvinden.
Avéro Achmea kan verlangen dat de oorzaak van de schade
wordt aangetoond door middel van een verklaring van een
diergeneeskundige.
De bijbehorende kosten zijn voor rekening van Avéro
Achmea.
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Art. 9

Onderverzekering
Indien het verzekerd bedrag lager is dan de gezamenlijke
werkelijke waarde van het volgens deze conditie verzekerde
rundvee, is van onderverzekering sprake en wordt de vastgestelde schade slechts in evenredigheid vergoed.
Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7 van de
Algemene voorwaarden zal met onderverzekering van
minder dan 15%, veroorzaakt door plotselinge prijsstijgingen, geen rekening worden gehouden.

Art. 10 Verhaalsrecht
De verzekeringnemer is desgevraagd verplicht Avéro
Achmea alle medewerking te geven bij schade, die op
derden verhaalbaar is, ook in het geval als de schade
beneden het eigen risico is gebleven.

