Bossenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderlinge Bossen Verzekering (OBV), onderdeel van Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen U.A. (27048039)
Dit informatiedocument over het verzekeringsproduct geeft een samenvatting van de bossenverzekering. In het verzekeringsreglement staat uitgebreid beschreven
waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Het actuele reglement kunt u nalezen op: www.bossenverzekering.nl/downloads. Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt
een apart verzekeringsreglement dat via hiervoor genoemde link is te lezen. Alleen aan de verzekeringsreglementen kunnen rechten worden ontleend.

Welk soort verzekering is dit?
De bossenverzekering vergoedt brandschade aan bossen en andere houtopstanden, bestaande uit op stam staande bomen. Optioneel kan de dekking worden
uitgebreid voor stormschade, ijzel- en sneeuwdrukschade en/of aansprakelijkheid. Deze verzekering is bestemd voor boseigenaren.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Verzekerd is brandschade aan bossen en andere houtopstanden, bestaande
uit op stam staande bomen.

Wij keren niet uit bij schade door opzet en/of illegale activiteiten. Dit is niet
verzekerd.

Extra informatie
Verzekerd bedrag
U bepaalt zelf aan de hand van de waardentabel met adviesbedragen het
verzekerd bedrag per hectare. In de basis wordt een toereikend bedrag per
hectare gekozen om te voldoen aan de wettelijke herplantplicht. Aanvullend
kunt u de economische waarde van de houtopstand tegen brand verzekeren.

Uitgebreide dekking brand
De dekking tegen brandschade kan worden uitgebreid met extra dekking tot
maximaal 50% voor opruimingskosten, bereddingskosten, herstelkosten van
wegen, omheiningen en wegmeubilair, aanspraak op vergoedingen door
aangrenzende eigenaren en kosten van herstelplannen.

Keuze: Stormschade

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de dekking uitbreiden voor schade door storm (stambreuk en/of
windworp). OBV definieert storm als windkracht 7 of meer. U bepaalt zelf aan
de hand van de waardentabel met adviesbedragen het verzekerd bedrag per
hectare om te voldoen aan de wettelijke herplantplicht en de
opruimingskosten minus de opbrengst van het stormhout.

Bij schaderubriek 1 (< 20% verspreid voorkomende schade) wordt geen
uitkering verstrekt. Bij schaderubriek 2 (20-75% schade) dient ten minste
een aaneengesloten oppervlakte van 0,10 ha door storm te zijn beschadigd.
Bij schaderubriek 3 (> 75%) dient ten minste een oppervlakte van 0,05 ha
door storm te zijn beschadigd.

Keuze: IJzel- en sneeuwdrukschade

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de dekking uitbreiden voor schade door ijzel- en sneeuwdrukschade.
De verzekering dekt de opruimingskosten van hangende en gevallen takken
en het verwijderen van zwaar beschadigde bomen.

De dekking is gelimiteerd tot het verzekerd bedrag. Het eigen risico bedraagt
€ 100,= per gebeurtenis.

Keuze: Aansprakelijkheid voor boseigenaren

Wat is niet verzekerd?

U kunt de dekking uitbreiden met een secundaire aansprakelijkheidsdekking voor boseigenaren. OBV is bemiddelaar voor deze dekking, terwijl
de SOM risicodrager is. De dekking is niet bestemd voor commerciële
bedrijven en overheidsinstellingen.

Wij keren niet uit bij schade door opzet en/of illegale activiteiten, opzicht,
bodemverontreiniging en dergelijke. Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De dekking is beperkt tot maximaal € 1.000.000,= per gebeurtenis en een
maximum van € 2.000.000,= per jaar. Het eigen risico bedraagt € 500,= per
gebeurtenis.

Kortingen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een hoger eigen risico voor brandschade (€ 2.500,=; € 5.000,= of € 7.500,=)
leidt tot een korting op de brandpremie van respectievelijk 15%, 25% of
30%. Indien de houtopstanden voor brand én storm worden verzekerd krijgt
u een combinatiekorting 30% op de brandpremie. OBV verstrekt 10% korting
op de brandpremie voor grote objecten (> 500 ha).

Het eigen risico voor brand- en stormschade bedraagt € 0,=. Verzekerden
die meer dan 50 hectare verzekeren kunnen kiezen voor een eigen risico
voor brandschade. Het eigen risico voor brandschade bedraagt naar keuze
€ 2.500,=; € 5.000,= of € 7.500,= per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor het op de polis vermelde verzekerde object (type houtopstand en locatie).

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u een bossenverzekering aanvraagt geeft u eerlijk antwoord op de door OBV gestelde vragen. U doet zoveel mogelijk om schade te voorkomen en/of te
beperken. Verzekerde schade meldt u binnen 14 dagen aan OBV. Eventuele wijzigingen, die betrekking (kunnen) hebben op uw bossenverzekering geeft u snel
aan OBV door.

Wanneer en hoe betaal ik?
OBV brengt de premie eenmaal per jaar in rekening. Bij voorkeur betaalt u de premie via een automatische incasso. U kunt de premie na ontvangst van de
premienota ook zelf tijdig aan OBV voldoen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking begint op de datum, die op de polis staat afgedrukt. Daarna wordt de bossenverzekering jaarlijks op 1 januari voor de duur van 12 maanden verlengd.
Bij te late betaling schort OBV de dekking op.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Wilt u de verzekering voor het volgende jaar opzeggen dan dient u dit schriftelijk vóór 1 november aan OBV kenbaar te maken.
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