Interpolis ZekerInBedrijf ®
Agrarisch
Leeswijzer
Deze Leeswijzer helpt u bij het lezen van uw verzekeringsbewijs van Interpolis
ZekerInBedrijf ® Agrarisch. U heeft dit nieuwe verzekeringsbewijs ontvangen per
post of via uw Berichten van Rabo Online Bankieren. De Leeswijzer geeft u
inzicht in een aantal belangrijke verschillen tussen Interpolis ZekerInBedrijf ®
Agrarisch en uw (oude) Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch.
De koppen van de alinea’s in de Leeswijzer zijn gelijk aan de koppen op uw
nieuwe verzekeringsbewijs.
Verzekeringsbewijs
U vindt op uw verzekeringsbewijs de reden van afgifte. Het gaat om een verlenging van uw verzekeringen met
daarbij een nieuw polisnummer en de verlengingsdatum. Alle verzekeringen van ZekerInBedrijf hebben voortaan
1 januari als datum voor verlenging. Wilt u de verzekeringen opzeggen? Nieuw is dat de verzekering dagelijks
opzegbaar is, zonder opzegtermijn. Nieuw op uw verzekeringsbewijs is ook dat u onder de jaarpremie de door u
gekozen maandpremie of kwartaalpremie ziet, met en zonder assurantiebelasting. ZekerInBedrijf kent geen
pakketkorting, de premie voor uw verzekeringen is direct scherp voor u vastgesteld.

Samenvatting
ZekerInBedrijf kent 3 rubrieken: Locatie, Activiteit en Vervoer. Onder het kopje samenvatting op uw
verzekeringsbewijs ziet u per rubriek welke verzekeringen u heeft. U kunt de rubrieken in de tabel gebruiken
om de vergelijking te maken met de indeling van de Bedrijven Compact Polis.

Rubrieken
Interpolis ZekerInBedrijf ® Agrarisch

Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch

Locatie

Gebouw, Bedrijfsmiddelen, Bedrijfsstagnatie en een deel van Milieu

Activiteit

Rechtsbijstand, Aansprakelijkheid en een deel van Milieu

Vervoer

Verkeer

Onder de koppen Locatie, Activiteit en Vervoer, ziet u welke verzekeringen u heeft
De verzekeringen verwijzen naar:
· de voorwaarden die u voortaan met een directe link online kunt raadplegen.
· het eigen risico, dat bij alle verzekeringen in de rubriek gelijk is. Met als voordeel dat bij een eventuele schade
per gebeurtenis en per rubriek slechts 1 keer een eigen risico geldt. Ook als u een beroep doet op meerdere
verzekeringen in de rubriek.
· ZekerInBedrijf kent minder en eenvoudigere clausules dan u mogelijk gewend bent van de Bedrijven Compact
Polis. De inhoud van de (oude) clausules is verwerkt in de nieuwe voorwaarden.
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Tot slot
De nieuwe verzekeringen van ZekerInBedrijf hebben een uitgebreide dekking. Verzekeringen van de Bedrijven
Compact Polis zijn samengevoegd en/of herschikt en kregen een nieuwe naam. In onderstaand schema ziet u
de veranderingen. Een uitgebreid overzicht van de verschillen vindt u op interpolis.nl/agro/bcp-zib.

Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch

Interpolis ZekerInBedrijf ® Agrarisch

Rubriek

Verzekering

Rubriek

Verzekering

Gebouwen

Bedrijfsgebouw,
huurdersbelang

Locatie

Gebouw, Kas, Extra Bouwwerk

Opruimingskosten

Locatie

Dit is geen losse verzekering, maar
opgenomen in de voorwaarden van
verzekeringen in rubriek Locatie

Levende have

Locatie

Veehouderij en Teelt in Gebouwen

Inventaris

Locatie

Inventaris

Voorraad zaken en/of
producten

Locatie

Voorraad

Elektronica, Bijzonder
bedrijfsmiddel,
Vervoerde voorwerpen,
Bedrijfsmiddel inbraak

Locatie

Dit is geen losse verzekering, maar
opgenomen in de voorwaarden van
verzekeringen in rubriek Locatie

Bedrijfsstagnatie
(Bedrijfsschade, Extra
kosten)

Locatie

Veehouderij en Teelt in Gebouwen,
Omzet

Gewas (binnen)

Locatie

Teelt in Kassen

Gewas (buiten)

Locatie

Teelt Buiten

Personen-, bestel-,
vrachtauto en
aanhanger

Vervoer

Personen-, Bestel-, Vrachtauto en
Aanhangwagen

Werktuig zelfrijdend

Vervoer

Zelfrijdend werktuig

Werktuig niet
zelfrijdend

Locatie

Inventaris

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
bedrijf

Activiteit

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand bedrijf

Activiteit

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand voertuig,
Rechtsbijstand
wagenpark

Vervoer

Personen-, Bestel-, Vrachtauto en
Zelfrijdend werktuig

Milieuschade

Locatie

Gebouw, Kas

Milieuschade (bij
derden

Activiteit

Aansprakelijkheid

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsstagnatie

Verkeer

0879 022021

Milieu
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