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Deze voorwaarden Klimaatschadeverzekering Levende Have horen bij de Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Agrarische
bedrijven.

Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op ‘Inhoud’.
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1

Wat hebt u verzekerd? Waarvoor en waar bent u verzekerd? En voor hoeveel?

1.1 Wat hebt u verzekerd?
Met deze Klimaatschadeverzekering verzekert u zich tegen schade die een gevolg is van de dood of waardevermindering van
de levende have.
1.2 Waarvoor bent u verzekerd?
De dood of de waardevermindering van de levende have moet veroorzaakt zijn door het plotseling en onverwacht uitvallen van
of een storing in:
- de klimaatregeling; voor een nieuw geïnstalleerde klimaatregeling geldt deze dekking pas als de klimaatregeling tenminste 30
achtereenvolgende dagen storingsvrij heeft gefunctioneerd.
- de automatisch werkende voeder-, drink- en verlichtingssystemen.
Een waardevermindering tot en met 5% van de waarde van de dieren direct voor de gebeurtenis, wordt niet vergoed. Deze
5% noemen we een franchise. Als de waardevermindering meer is dan 5%, wordt ook deze eerste 5% waardevermindering
vergoed.
Let op: er geldt wel een eigen risico, zie hoofdstuk 1.3.
1.3 Voor hoeveel is uw levende have verzekerd?
Als u deze verzekering afsluit, geeft u zelf op voor hoeveel u uw levende have verzekert. Dat is het verzekerde bedrag. Dit
bedrag vermelden wij op het polisblad.
Eigen risico
Per gebeurtenis is een eigen risico van toepassing van 20% van de schade, met een minimum van € 2.000 en een maximum
van € 10.000. Als u ook een klimaatbedrijfsschadeverzekering bij ons heeft gesloten, gelden het minimum en maximum eigen
risico voor het totale schadebedrag.

Voorbeeld
U heeft de levende have voor € 150.000 verzekerd tegen klimaatschade. Er is sprake van een waardevermindering van 30%:
€ 45.000. U heeft de klimaatbedrijfsschade ook verzekerd. De schade op deze verzekering is berekend op € 20.000.
Het totale schadebedrag is dus € 65.000.
Er geldt een eigen risico van € 10.000. De vergoeding bedraagt voor de beide verzekeringen samen € 55.000.
Let op: als de schade door waardevermindering lager is dan € 7.500 (de franchise), wordt er niets vergoed.

2

Waarvoor bent u niet verzekerd?

In de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden Agrarische Roerende Zakenverzekering vindt u de uitsluitingen die gelden
voor deze verzekering, zoals bij fraude of een betalingsachterstand. Op deze verzekering zijn ook de uitsluitingen van
toepassing die wij hieronder vermelden.
Situatie

Uitsluiting

Onjuist gebruik

Als de klimaatbeheersing- en regelapparatuur niet juist wordt gebruikt, is de schade die daardoor
ontstaat niet verzekerd. Het gaat dan om onjuiste programmering, bedieningsfouten, experimenten
en verwijtbare overbelasting. Ook het testen van nieuwe, herstelde of gereviseerde installaties of
onderdelen hiervan is niet verzekerd.

Onvoldoende zorg

U bent niet verzekerd als de installaties en onderdelen daarvan onvoldoende worden onderhouden.
Dit geldt ook voor reparaties en vervangingen, waarvan is vastgesteld dat deze noodzakelijk zijn.
Ook slijtage van de installaties is niet verzekerd.

Opvolging en
onderhoud

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat doordat u adviezen en (onderhouds-)voorschriften
van leveranciers niet of niet tijdig opvolgt. Hier vallen ook door de leverancier aangewezen instanties
en personen onder.

Uitval of storing in
nutsvoorziening

U bent niet verzekerd voor uitval van of storing in de elektriciteit-, gas- of watervoorziening, die
buiten uw bedrijf plaats vindt.
Ook een storing in de energievoorziening van de verwarmingsinstallaties door onvoldoende of
kwalitatief onvolwaardige brandstof is niet verzekerd.
terug naar inhoud >
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Wat als het risico verandert?

Naast de mededelingsplicht die is geregeld in de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden Agrarische Roerende
Zakenverzekering heeft u voor de Klimaatschadeverzekering nog de specifieke plicht om ons binnen 30 dagen te informeren
over:
- elke belangrijke wijziging in de klimaatregeling;
- een wijziging in de manier van huisvesting van de levende have.

Begrippenlijst
Dood: de dood of het noodzakelijk afmaken in verband met een spoedig te verwachten dood als gevolg van een gedekte
gebeurtenis.
Klimaat: de temperatuurregeling en de ventilatie.
Klimaatregeling: de automatische apparatuur die bestemd is om het klimaat voor de levende have te regelen. Hier vallen ook
de daarbij behorende leidingen en randapparatuur en de daarbij behorende alarmsystemen onder.
Levende have: pluimvee en varkens.
Waardevermindering: de vermindering van de waarde in geld van de levende have door vertraging in de groei of door
vermindering van de productie.
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