Verzekeringsvoorstel
Brede Weersverzekering - Hagelverzekering
Vul dit formulier in, en bezorg het aan uw makelaar.
De Brede Weersverzekering en de Hagelverzekering worden aangeboden door Hagelunie N.V., onderdeel van Achmea,
met maatschappelijke zetel te Dellaertweg 1, 2316 WZ Leiden, Nederland, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 27081225.

Producent Nr:

Refertes: 

Naam: 
Tel:

FSMA Nr: 

Contract Top Landbouw nr: 

Verzekeringnemer
Dhr.

Mevr.  

Dhr. & Mevr.

Firma

Vereniging van mede-eigenaars

Naam: 
Voornaam: 

/

 Geboortedatum:

Straat:
Postcode:

Nr.:

Bus: 

Nr.:

Bus: 

/

Plaats: 

Uw bedrijfsnaam: 
Hoofdberoep: 
Vennootschapsvorm: 
Landbouwernummer: 
Tel. nr.: +32

BTW nr.: 

Straat:
Postcode:

Plaats: 

Bankrekeningnr: 
E-mail: 

Modaliteiten van het contract
Ingangsdatum:

/

/

Vervaldag:

/

/

Betaling:
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jaarlijks.
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Risico voorwerp(en)
TEELTPLAN
De informatie over de percelen die u wenst te verzekeren, vindt u terug in uw ‘Verzamelaanvraag’.
Te verzekeren percelen:
Nummer

Postcode
ligging
perceel

Perceelnaam

Aantal
teelt
ronden

Oppervlakte
perceel (ha)

Omschrijving hoofdteelt

Teeltcode

Verzekerd bedrag**

1) 















EUR

2) 















EUR

3) 















EUR

4) 















EUR

5) 















EUR

6) 















EUR

7) 















EUR

8) 















EUR

9) 















EUR

10) 















EUR

11) 















EUR

12) 















EUR

13) 















EUR

14) 















EUR

15) 















EUR

16) 















EUR

17) 















EUR

18) 















EUR

19) 















EUR

20) 















EUR

21) 















EUR

22) 















EUR

23) 















EUR

24) 















EUR

25) 















EUR

*de unieke perceelcode vindt u terug op www.geopunt.be.
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** wanneer het adviesbedrag gekend is, mag het verzekerde bedrag daar maximaal 30 % van afwijken.
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Geglobaliseerde onderschrijving – modaliteiten
Kies uw vrijstelling per waarborg. De vrijstelling is het eerste deel dat wordt afgetrokken van het vastgestelde schadepercentage.
In de algemene voorwaarden van de Brede Weersverzekering of Hagelverzekering leest u hoe ze wordt toegepast.
Brede Weersverzekering

			

Hagelverzekering

   Gedekte waarborgen
Eigen risico % 			
Eigen risico %
	 (vrijstelling)			 (vrijstelling)
20

30

40		

20

30

40

  Hagel

  Regenval en droogte
  (Nacht)vorst

				

  Ijzel

				

  Storm en Hagel

				

Bijkomende vragen
1. Heeft u voor alle opgegeven gewassen alle percelen aangeboden ter verzekering? 

Ja

Nee

Ja

Nee

Bijvoorbeeld omdat u of één van de andere personen werd verdacht van het plegen van een misdrijf? 

Ja

Nee

4. Werd u of één van bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd?  

Ja

Nee

de aangevraagde verzekering(en) dekking biedt/bieden en die eerder bij Hagelunie is/zijn gemeld? 

Ja

Nee

6. Bent u of is één van bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar bij een faillissement betrokken geweest? 

Ja

Nee

7. Ik begrijp dat ik zelf verantwoordelijk ben voor wat ik afsluit, en de financiële risico’s die daarbij horen.  

Ja

Nee

Ja

Nee

2. Is er al schade geweest op de door u opgegeven gewassen van 1 januari tot het moment van deze aanvraag
voor een premievoorstel?  
3. Bent u of is één van bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?

5. Hebt u of één van bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar één of meer schades geleden waartegen

Bijkomende inlichtingen






Verklaring van de producent
De producent verklaart dat het contract op afstand werd afgesloten.

Verklaringen van de verzekeringnemer
De kandidaat-verzekeringnemer bevestigt de waarheid en de oprechtheid van zijn/haar verklaringen, die gelden als basis voor het contract,
zelfs indien hij/zij ze niet eigenhandig heeft geschreven. Dit voorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer, noch de maatschappij
tot het sluiten van het contract. De ondertekening van het voorstel brengt dus geen dekking mee. Nochtans verbindt de maatschappij
zich, op straffe van schadevergoeding, tot het sluiten van het contract indien zij binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel de
kandidaatverzekeringnemer geen verzekeringsaanbod heeft meegedeeld of indien ze binnen die periode de verzekering niet heeft geweigerd
of ze afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek.

 
Ik kies ervoor om de (pre)contractuele informatie, de premievervaldagberichten, briefwisseling en alle andere documenten met

betrekking tot dit contract elektronisch te ontvangen op het meegedeelde e-mailadres of op de website te consulteren, voor zover
deze documenten elektronisch beschikbaar zijn en de wet geen specifiek communicatiemiddel oplegt. Indien ik ervoor gekozen
heb mijn premievervaldagberichten via Zoomit te ontvangen, blijft deze keuze geldig tot ik mij hiervoor uitschrijf, waarna ik mijn
premievervaldagberichten op het meegedeelde e-mailadres zal ontvangen.
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Privacyverklaring
AG en Hagelunie zijn elk verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verwerking overeenkomstig de Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook conform de Privacyverklaring van AG
(beschikbaar op www.aginsurance.be) en Hagelunie (beschikbaar op www.hagelunie.com).
Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het bijzonder met het oog op:
∆ Het beheer en de uitvoering van verzekeringsdiensten;
∆ Het uitvoeren van alle doeleinden opgelegd aan AG en Hagelunie door een wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling en dit op
basis van deze bepaling;
∆ De analyse van gegevens, de opmaak van statistieken, modellen en profielen, het voorkomen en het opsporen van misbruiken en fraude,
het samenstellen van bewijzen, de beveiliging van IT-netwerken en - systemen van AG en Hagelunie, de beveiliging van goederen en van
personen, de optimalisering van processen.
In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens eveneens worden verwerkt met uw toestemming.
Deze gegevens kunnen, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan uw verzekeringstussenpersoon, aan andere tussenkomende
verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België en in Nederland, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken
herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur of een verwerker van AG en
Hagelunie. Bovendien kunnen de gegevens worden meegedeeld aan om het even welke persoon of instantie in het kader van een wettelijke
verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissing.
AG en Hagelunie kunnen uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen passend
beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt. In dat geval verhoogden AG en Hagelunie de informaticabeveiliging en eist zij
contractueel een verhoogd beveiligingsniveau van haar internationale tegenpartijen.
De verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke verjaringstermijn, alsook
gedurende elke andere toepasselijke wettelijke en reglementaire bewaartermijn.
Binnen de grenzen van de wet heeft u het recht om kennis te nemen van uw gegevens, om ze, in voorkomend geval, te laten corrigeren of
om ze te laten overdragen aan derden, heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, het recht om de verwerking
van uw gegevens te laten beperken, alsook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat AG en
Hagelunie de contractuele relatie niet kunnen voortzetten.
∆ Bij AG: u kan uw rechten uitoefenen door middel van een gedagtekende en getekende aanvraag met een tweezijdige kopie
van uw identiteitskaart per post verstuurd naar AG, Data Protection Officer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per email:
AG_DPO@aginsurance.be. Een klacht kan eventueel worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt meer informatie
verkrijgen via hetzelfde adres alsook in de Privacyverklaring van AG op de website www.aginsurance.be.
∆ Bij Hagelunie: stuurt u een brief en een kopie van uw paspoort of ID-kaart naar Hagelunie Relatiebeheer, Postbus 109, 2300 AC Leiden
Nederland. Een klacht kan eventueel worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt meer informatie verkrijgen via
hetzelfde adres alsook in de Privacyverklaring van Hagelunie op de website www.hagelunie.com.

Prospectie
AG kan, op basis van haar gerechtvaardigd belang, de persoonsgegevens die u hebt meegedeeld tijdens uw contacten met AG of uw
verzekeringstussenpersoon verwerken voor prospectiedoeleinden (inclusief de bijhorende profilering en het nemen van beslissingen op
basis van het gegenereerde profiel) betreffende de producten en diensten van AG. Voor die prospectie zal AG ook gebruikmaken van de
gegevens die zij verkreeg tijdens interacties tussen u en haar, alsook van de gegevens verkregen via cookies die u op de websites en mobiele
applicaties van AG heeft geactiveerd. AG zal deze gegevens kunnen delen met uw verzekeringstussenpersoon. Als u gecontacteerd wordt via
elektronische kanalen, zal deze prospectie betrekking hebben op gelijkaardige producten of diensten aangeboden door AG.

Recht van bezwaar tegen prospectie
Indien u wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (inclusief de bijhorende
profilering), gelieve dan dit vakje aan te vinken:
en gelieve de cookies op onze websites en mobiele applicaties uit te schakelen.
Bovendien heeft u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken door een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met
een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, te verzenden per post naar AG, Data Protection Officer, 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53
of per e-mail aan: AG_DPO@aginsurance.be.
De verzekeringen zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen...
Bent u echter te goeder trouw, dan kan u op ons rekenen.
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.

Opgemaakt te

, op

/

/

0079-2491832N-01022021

Handtekening van de kandidaat-verzekeringnemer:

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel

BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brusselp. 4/4

