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Een pakket met schadeverzekeringen…

Een verzameling van 7 rubrieken waarbinnen u de 

bedrijfsrisico’s van uw onderneming verzekert. Met als 

voordeel 1 overzichtelijk verzekeringsbewijs voor al uw 

schadeverzekeringen.

… speciaal voor agrarische ondernemers

Dus helemaal afgestemd op uw bedrijf. U ontvangt een 

korting die kan oplopen als u verzekeringen onderbrengt in 

meerdere rubrieken.

Wat is de ToplandPolis? 

Voorkomen is altijd beter 
Als agrarisch ondernemer weet u als geen ander waar 

de kansen en risico’s voor uw bedrijf liggen. Het 

beheersen van de risico’s is een essentieel onderdeel 

binnen uw bedrijfsvoering. Het helpt u om afspraken na 

te kunnen komen. En daar staan wij volledig achter. 

Wij helpen u graag om uw bedrijfsrisico’s te 

inventariseren en te beperken. Uw adviseur kan u hier 

meer over vertellen. Op www.averoachmea.nl/agro 

geven wij u praktische preventietips.
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Wat is verzekerd?

De ToplandPolis is een pakket met verzekeringen voor de 

meest voorkomende agrarische risico’s. 

Hieronder leest u in grote lijnen waarvoor u zich kunt 

verzekeren:

• Gebouwen: Schade aan uw bedrijfsgebouwen door 

onder andere storm, brand of water.

• Bedrijfsmiddelen: Schade aan bijvoorbeeld uw 

machines of voorraad door onder andere brand, storm, 

blikseminslag, inbraak.

• Bedrijfsstagnatie: de financiële gevolgen van het 

plotseling stilvallen van uw bedrijf door bijvoorbeeld 

brand, storm, blikseminslag, inbraak.

• Verkeer: Schade aan uw voertuigen of werktuigen door 

onder andere ongelukken, brand, diefstal. En schade 

veroorzaakt door uw eigen voertuigen of werktuigen.

• Aansprakelijkheid: Schade die u of een medewerker aan 

een ander toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent.

• Rechtsbijstand: De kosten van professionele rechtshulp 

als u in een juridisch conflict terecht komt.

• Milieuschade: De kosten van sanering van 

verontreinigde bodem en water.
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Wat is niet verzekerd?

Iedere verzekering kent natuurlijk zijn specifieke uitsluitingen. 

In het algemeen kunnen we zeggen dat u niet verzekerd 

bent tegen schade die het gevolg is van:

• Aardbevingen

• Vulkaanuitbarstingen

• Atoomkernreacties

• Molest (bijvoorbeeld burgeroorlog, opstanden)

• Overstroming

Duidelijke voorwaarden 

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is?  

U vindt onze verzekeringsvoorwaarden op  

www.averoachmea.nl/agro. Hier ziet u per verzekering 

wat wel en niet verzekerd is. Met vragen over de 

verzekeringsvoorwaarden kunt u natuurlijk ook bij uw 

adviseur terecht.

Logisch…

Natuurlijk geven de verzekeringen alleen dekking als  

u de verplichtingen die de verzekering aan u stelt, 

nakomt.

Wat kost het?

De premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals 

bijvoorbeeld de omvang van het verzekerde risico, de 

bedrijfsactiviteit en het soort dekking.

Uw adviseur kan precies uitrekenen wat dat voor u 

betekent. 

Hoe meer verzekeringen…

Het kortingspercentage berekenen wij op basis van:

• Het aantal rubrieken waarin u een verzekering heeft 

afgesloten.

• De bruto jaarpremie van alle verzekeringen samen.

… hoe hoger de korting!

U kunt maximaal 12 procent korting krijgen op de 

jaarpremie van het totale pakket met verzekeringen!

Korting

Hoe meer rubrieken u binnen de ToplandPolis afsluit,  

hoe hoger uw korting.

Jaarpremie 
in euro

tot 
1.361

boven 
1.361

boven 
3.176

boven 
4.991

boven 
6.806

aa
n

ta
l r

ub
ri

ek
en

1 - - - - -

2 - - - - -

3 - 2% 4% 6% 8%

4 2% 4% 6% 8% 10%

5 4% 6% 8% 10% 12%

6 6% 8% 10% 12% 12%

7 8% 10% 12% 12% 12%

Let op: u krijgt korting over maximaal € 11.345 premie 

per rubriek.
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Meer weten?

We geven u graag een compleet beeld van de belangrijkste 

zaken. Wil willen onze informatie namelijk zo duidelijk 

mogelijk houden. Wilt u meer weten? Ga dan naar  

www.averoachmea.nl/agro. Daar vindt u ook onze 

verzekeringsvoorwaarden.

Hoe sluit u uw verzekering af?

Dat is eenvoudig; u neemt hiervoor contact op met uw 

adviseur. Heeft u al een ToplandPolis? Dan kunt u ook voor 

het wijzigen of bijsluiten van verzekeringen bij uw adviseur 

terecht.

Nog wat extra voordelen voor u op een rij:
• Maatwerk 

U bepaalt zelf wat u wel en niet verzekert.

• 1 telefoontje is genoeg 

In het geval van schade heeft u al genoeg aan uw hoofd. Een telefoontje naar 071 568 98 88 en u kunt weer verder met 

ondernemen. U hoort direct hoe wij de schade gaan regelen.

• 24 uur per dag bereikbaar 

Bij schade kunt u ons dag en nacht, 7 dagen per week bereiken. Per telefoon 071 568 98 88 (keuze 1 bij spoed)

• Schade melden per e-mail 

U kunt ook per e-mail een melding maken van schade via agroschade@achmea.nl.

• Snel uitbetalen 

Zodra het definitieve schadebedrag bekend is, keren wij uit. Als de schade verzekerd is, betalen wij de schade meestal al 

binnen 10 dagen.

• Meer dan schade uitkeren 

Wij adviseren u ook graag over de mogelijkheden om schade te voorkomen.

• Met agrarische kennis en ervaring 

Wij kennen de agrarische sector, we weten hoe het is om te werken met levende have en spreken uw taal. 
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Goed om te weten

Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We
verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten.
Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u
onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past.

We zijn een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.
Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08053410 en de AFM onder nummer
12000606.

De kantooradressen van Avéro Achmea zijn:
Dellaertweg 1
2316 AC LEIDEN
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP APELDOORN
Sophiastraat 50
8911 AE LEEUWARDEN
www.averoachmea.nl

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? 
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuur dan een brief  
naar:
Avéro Achmea
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Staan er fouten in deze brochure?
Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld.
Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan
er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele
gevolgen van die fout.

Maken wij een nieuwe brochure?
Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen
in dat geval in plaats van de oude brochures.

Staat er iets anders in de polisvoorwaarden?
Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden.
Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polisvoor-
waarden.

Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren
Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van
dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht
Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing
verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven,
voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid
toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te
verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmer-
king voor het keurmerk.
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