Uw Agrarisch Comfort Plan
De wereld verandert. Verandert u mee?

Ruim 35 jaar verstand van agrarisch verzekeren en maatwerk
De winstpunten van
uw Agrarisch Comfort
Plan

SAA Verzekeringen
Als agrarisch ondernemer wilt u specifieke risico’s goed
verzekerd zien. De juiste dekkingen tegen scherpe
premies: zekerheid tegen een uitstekende prijs. SAA is
een agrarisch verzekeringsspecialist. Wij hebben ruim
35 jaar verstand van ‘agrarisch verzekeren’. Een periode
waarin veel is gebeurd: van hand- naar robotmelken, van
mest verspreiden naar injecteren, van handmatig naar
volautomatisch voeren. Wij hebben alle ontwikkelingen
nauwgezet gevolgd.

Als agrarisch ondernemer wilt u de continuïteit van
uw bedrijf waarborgen door goed verzekerd te zijn.
Alle verzekeringen moeten naadloos aansluiten op uw
specifieke situatie. Gaten en dubbel verzekerd zijn, is niet
gewenst, overzicht en gemak des te meer. Ons eigentijds
Agrarisch Comfort Plan voldoet aan al deze wensen.
Nadat door ons een gedegen risicoanalyse is opgemaakt,
wordt een op maat gesneden Agrarisch Comfort Plan
samengesteld. Het plan bestaat uit een flexibel pakket
waarin alle gewenste verzekeringen kunnen worden
ondergebracht. Zodat alleen die risico’s afgedekt worden
die nodig zijn. Het Agrarisch Comfort Plan is door onszelf op basis van onze jarenlange vakervaring in de agrarische
branche en uitgebreide praktijkkennis - ontwikkeld.

Agrarisch specialist

SAA is een agrarisch specialist. Wij hebben ruim
35 jaar verstand van agrarisch verzekeren.

De winstpunten van uw Agrarisch Comfort Plan
Samengesteld door SAA, ruim 35 jaar dé specialist in
agrarisch verzekeren, speciaal ontwikkeld voor de
Nederlandse agrarische sector: akkerbouw en intensieve
veeteelt.

Voordelen Agrarisch Comfort Plan
Algemeen
Scherpe premiestelling.

Wij volgen de marktontwikkelingen in de agrarische
sector op de voet.

Tot 8% pakketkorting bij afname van meer
verzekeringen.

Alle verzekeringen zijn volledig toegesneden op de
agrarische sector.

Het pakket kan worden aangepast aan
veranderende omstandigheden.

Onze agrarische acceptanten en schadebehandelaren zijn deskundig en ervaren.
Schades worden snel en adequaat afgehandeld.

Brand (bedrijfsmatig)
Bij de uitgebreide dekking brandverzekeringen is
10% opruimingskosten standaard meeverzekerd.
Bij brandverzekeringen is sneeuwdruk standaard
meeverzekerd.
Mogelijkheden tot hoge verzekerde bedragen in de
rubriek Brand.
Landbouwwerktuigen
Schade aan eigen zaken standaard meeverzekerd
bij de combinatie WA(M) met Casco.
Bij landbouwwerktuigen is kabel- en leidingschade
standaard meeverzekerd.
No-claimkorting kan oplopen tot 50%.

Gemak, overzicht én
financieel voordeel
Inzicht en overzicht

U heeft geen twijfels meer over de hoogte van de
dekking. Het Agrarisch Comfort Plan biedt inzicht
én overzicht.

Volop gemak

Al uw verzekeringen worden ondergebracht bij een
gerenommeerde partijen.

Veel flexibiliteit

Uw verzekeringspakket kan op elk moment worden
aangepast aan een nieuwe situatie. Een aanpassing
of wijziging in de dekking kan snel geregeld
worden.

Eén pakket, één premie

Voor alle polissen betaalt u een speciale
pakketpremie zonder aparte opslagen bij gespreide
betaling.

Aantrekkelijke pakketkorting

De premies van de afzonderlijke verzekeringen
zijn scherp. Het Agrarisch Comfort Plan wordt
nòg interessanter wanneer uw verzekeringen
in meerdere rubrieken worden afgesloten. Zo
realiseert u een aantrekkelijke pakketkorting.
Tenslotte worden al uw verzekeringen onder één
dak behandeld. Gemak, transparantie en overzicht.

Vlotte schadeafhandeling

Hoe goed een verzekering werkelijk is, merkt men
pas bij schade. Schades worden vanzelfsprekend
snel en adequaat afgehandeld.

Aan welke dekkingen moet u bij het Agrarisch
Comfort Plan onder andere denken?
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor
agrarische bedrijven

Met deze verzekeringen verzekert u zich voor schade aan
personen en zaken waarvoor u aansprakelijk bent.

Brand-, storm- en
bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering dekt schade door gebeurtenissen zoals
brand-, storm- en bedrijfsschade.
Met het Agrarisch Comfort Plan bent u op een gedegen
en zorgvuldige manier verzekerd. Individuele situaties,
wensen en toekomstplannen zijn daarbij maatgevend.
Ook uw particuliere verzekeringen kunnen in het pakket
opgenomen worden.

Land- en werkmateriaalverzekering

Voor land- en tuinbouwbedrijven bieden wij een
uitstekende dekking, toegespitst op het gebruik en de
waarde van het object. Op de basispremie wordt een
no-claimkorting tot wel 50% verleend! Schade aan eigen
zaken zijn standaard meeverzekerd bij de combinatie WA
met Casco.

De wereld om ons heen
verandert in snel tempo

Gevolgschade uitval regelapparatuur

Verzekeraars slaan de handen ineen, waardoor de
diversiteit in aanbieders afneemt. In de agrarische
sector is sprake van schaalvergroting. De technische
ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.
Wet- en regelgeving nemen toe. Voedsel is een hot
item, ketenverantwoordelijkheid een nieuw begrip.
Alle veranderingen brengen nieuwe vormen van
aansprakelijkheid, risico’s en schade met zich mee.

Rundveecatastrofe

Dat vraagt om verzekeren
met verstand en solide
maatwerkoplossingen.

Milieuschadeverzekering

Hiermee verzekert u de kosten van sanering en bedrijfs
schade als gevolg van ontstane verontreiniging. Deze
verzekering dekt ook schade aan derden.

Deze verzekering dekt dood en waardevermindering
van de levende have, veroorzaakt door het plotseling
en onvoorzien uitvallen of niet juist functioneren van de
regelapparatuur.

Deze verzekering verzekert materiële schade aan de
veestapel zoals dood als gevolg van ziekte, ongeval en
acute vergiftiging.

Technische verzekering

Verzekerd is elke plotseling en onvoorziene beschadiging
van het verzekerde object zoals bijvoorbeeld een
technische installatie of een machine.

Het Agrarisch Comfort Plan biedt volop zekerheid en gemak!
SAA Verzekeringen: dé agrarisch specialist
Als echte agrarische specialisten houden wij de markt
continu in de gaten. Wij zijn onafhankelijk en kunnen
daardoor steeds die oplossingen selecteren die een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding opleveren. Wij kunnen
vlot schakelen: dit betekent snel offertes uitbrengen en
polissen opmaken, maar ook vlot schades afhandelen.

Bedrijf en gezin als eenheid verzekerd

In de agrarische sector zijn bedrijf en gezin
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Agrarisch
Comfort Plan trekt dan ook geen streep tussen
voorhuis en boerenerf, maar biedt de unieke
mogelijkheid om verzekeringen voor bedrijf en gezin te
combineren in het Agrarisch Comfort Plan.
In het Agrarisch Comfort Plan worden al uw
verzekeringen zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat
deze één samenhangend, naadloos sluitend, geheel
vormen. Met alle voordelen van dien: maximale
zekerheid, duidelijk overzicht en premiekorting.

De voordelen van
SAA Verzekeringen
Agrarisch specialist
Persoonlijke benadering
Korte lijnen
Snelle reacties
Maatwerk
Deskundig
Niet afhankelijk van één verzekeraar

Kijk op onze website

Eigen schadebehandeling

Kijk ook eens op onze website www.saa.nl/agrarisch
voor actuele informatie over verzekeringen

SAA Verzekeringen
Twentestraat 88, 3083 BD Rotterdam
Postbus 9000, 3007 AA Rotterdam

Snelle productontwikkeling

Telefoon: 088 - 551 4530
E-mail: agrarisch@saa.nl
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