Verzekering HORTISECUR
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming:
Gartenbau-Versicherung VVaG, 65191 Wiesbaden, Duitsland

Product: HORTISECUR Bedrijfsuitrusting
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid
waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op die voortvloeien uit beschadiging van uw professionele glastuinbouwbedrijf. Belangrijk: schade aan de gewassen in de kas valt hier niet onder.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

	
Verzekerd is de materiële schade aan de op

	Niet alles is verzekerd! Een aantal dekkingen
hebben specifieke uitsluitingen. Het is daarom
belangrijk dat u zowel de voorwaarden als de
op de polis vermelde clausules leest.

uw polis genoemde bedrijfsgebouwen, kassen, apparatuur, installaties en inventaris.
Extra informatie
U kunt kiezen uit de volgende dekkingen:

 nkele algemene uitsluitingen zijn:
E
• Cybercrime
• Overbelasting en abnormaal gebruik
• Slijtage
• Natuurrampen zoals overstroming of
aardbeving
• Opzet
• Illegale activiteiten

A Brand
B Natuur (hagel, storm en sneeuwdruk)
C	Uitgebreid (o.a. zware regenval, aanrijding,
water uit bassins)
D Droogstoken (van de ketelinstallatie)
E Extra (o.a. alle van buiten komende onheilen)
F Diefstal
G Inductie door bliksem

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Het eigen risico vindt u in een clausule op de polis.
Afspraken
Op de polis, in clausules en de voorwaarden staan
verplichtingen over onderhoud, beveiliging, alarmering en preventie.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor het risico adres dat op de polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Een aantal dekkingen hebben specifieke verplichtingen: Ook gelden er verplichtingen bij schade. Het is daarom belangrijk dat u zowel de voorwaarden als de op de polis vermelde clausules leest.
Enkele algemene verplichtingen zijn:
•	De gegevens die u ons verstrekt zijn juist en volledig.
•	Wijzigingen die van invloed zijn op uw verzekering geeft u op tijd door.
•	U houdt zich aan de voorgeschreven onderhouds- en preventie-eisen.
•	U neemt maatregelen om schade te voorkomen of te verminderen.
•	Een schade geeft u zo snel mogelijk door en u verleent volledige medewerking.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kiest of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Dat kan per automatische incasso of via uw
tussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de datum waarop de eerste contracttermijn eindigt staan in de polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Aan het einde van de eerste contracttermijn kunt u de polis opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
Daarna is de opzegtermijn één maand.
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