
Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?
Verzekerd is het risico van financiële schade aan aardappelgewassen als 
gevolg van een "besmet"-verklaring of een "waarschijnlijk besmet"-verklaring 
van de NVWA.

Eventueel optredende vervolgschade is niet verzekerd. Ook schade aan 
aardappelgewassen die in het buitenland zijn geteeld of opgeslagen is niet 
verzekerd.

Extra informatie

Verzekerd bedrag Zijn er dekkingsbeperkingen?
Voor het verzekerd bedrag per hectare heeft PotatoPol per aardappelgewas 
richtbedragen opgesteld. Van deze richtbedragen kunt u maximaal 30% naar 
boven en 30% naar beneden afwijken. Voor biologische teelt kunt u tot 
maximaal 50% naar boven afwijken van de richtbedragen.
Belangrijk is dat het gekozen verzekerd bedrag toereikend is om de directe 
gewasschade en de eventuele vernietigingskosten op te kunnen vangen.

PotatoPol past een eigen risico toe van 10% op alle geclaimde schades. Een 
extra eigen risico is van toepassing in het geval u meer dan vijf verschillende 
aangekochte herkomsten op uw bedrijf hebt gepoot. Bij iedere verschillende 
aangekochte herkomst meer dan 5 wordt het eigen risico met 1% verhoogd 
tot maximaal 10% bij 15 of meer herkosten. Daarnaast geldt ook een extra 
eigen risico van 20% op schade ontstaan door overstroming van percelen of 
perceelgedeeltes met oppervlaktewater dat door de NVWA is aangemerkt als 
"besmet met bruinrot".

Schadevergoeding
De schadevergoeding is een tegemoetkoming voor de directe gewasschade. 
Extra kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij deze kosten 
zijn voorgeschreven door PotatoPol.
Gerealiseerde restwaarde uit aardappelpartijen die door de NVWA "besmet" 
of "waarschijnlijk besmet" zijn verklaard, wordt in mindering gebracht op de 
schadevergoeding.
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Dit informatiedocument geeft een samenvatting van de bruin- en ringrotverzekering voor aardappelgewassen in Nederland. In de verzekeringsvoorwaarden staat 
uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar bij de maatschappij via info@potatopol.nl. 
Alleen aan de verzekeringsvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

De bruin- en ringrotverzekering verstrekt een financiële tegemoetkoming voor schade aan aardappelgewassen door bruinrot, ringrot en PSTVd. Deze verzekering is 
bestemd voor aardappeltelers met percelen in Nederland.

Welk soort verzekering is dit?

Bruinrot- en ringrotverzekering voor aardappelgewassen in Nederland
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

PotatoPol is een onderdeel van Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen U.A. (27048039).

Wilt u de verzekering voor het volgende jaar opzeggen dan dient u dit schriftelijk vóór 1 maart aan PotatoPol kenbaar te maken. De opzegging moet zijn voorzien van 
uw handtekening.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. De verzekeringsdekking vangt aan na 
ontvangst van uw aanvraag en acceptatie door PotatoPol. Een eventueel door u aangevraagde wijziging van de dekking begint op de datum die op de gewijzigde 
polis wordt afgedrukt. Bij een te late betaling van de premie wordt de dekking opgeschort door PotatoPol.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

PotatoPol brengt de premie in twee delen in rekening. Het eerste deel, de voorschotpremie, wordt in juli aan u in rekening gebracht. Het tweede deel, de 
omslagpremie, wordt aan het einde van het polisjaar aan u in rekening gebracht en alleen dan als de voorschotpremie onvoldoende blijkt te zijn voor de opvang van 
de uit te keren schadevergoedingen en de kosten van de maatschappij. Het is van belang dat u beide premiedelen tijdig voldoet aan PotatoPol.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als u een bruin- en ringrotverzekering aanvraagt geeft u eerlijk antwoord op de gestelde vragen in het aanvraagformulier van PotatoPol. U bent verplicht om uw 
volledige teeltareaal aardappelen voor de verzekering aan te bieden. U informeert PotatoPol zo spoedig mogelijk nadat u een aanzegging hebt ontvangen van de 
NVWA die te maken heeft met bruinrot, ringrot of PSTVd. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

De verzekering geldt voor de op de polis vermelde aardappelpercelen (locatie en gewas).

Waar ben ik gedekt?


