LANDBOFORSIKRING

Sådan dækker vi dig
En samlet pakke
Med Forsikring Danmark Landboforsikring får du forsikret hele dit
hjem i én pakke. Så slipper du for
at skulle finde rundt i de
forskellige papirer, når skaden
sker.
Når du tegner forsikring på dit
nedlagte landbrug hos os, sender
vi altid en konsulent ud og kigger
ejendommen efter. Det er din
sikkerhed for at du er korrekt
forsikret.
Sumløs indboforsikring
I Forsikring Danmark er vores
indbodækning sumløs. Det
betyder, at du er fri for at skulle
vurdere hvor meget dit indbo er
værd (hvilket kan være svært).
Du skal blot kunne svare på om
du ejer enkeltgenstande, der
koster mere end 65.000 kr. Har
du det, kan vi sagtens udvide
dækningen.
Dine ting vil for det meste blive
erstattet til nytteværdi, hvilket vil
sige at du vil få en erstatning der
gør, at du kan få nogle nye
genstande, tilsvarende dem du
har mistet.
Udvidet dækning
Vælger du vores ”Udvidet
Dækning” får du mulighed for
erstatning for en række skader,
der normalt er undtaget på en
bygningsforsikring.
Det kan f.eks. Kosmetiske skader
uden ekstra selvrisiko (også
selvom der ikke er konstateret
skybrud), skader der skyldes
gnavere og vandskader fra
synlige installationer som f.eks.
din radiator.

Erstatningen
Hos Forsikring Danmark
bestemmer du selv hvordan du
vil have bygningerne i dit
nedlagte landbrug erstattet. Hvis
standen på din beboelsesbygning
er god kan vi tilmed tilbyde dig
nyværdigaranti på den, så du er
sikker på at få et helt nyt hus.
Hvis du har ladebygninger eller
lignende af ældre dato, kan du
spare penge ved at vælge en
førsterisikosum eller en
nedrivningsforsikring på
bygningen.
Hvordan det er mest fornuftigt at
forsikre din ejendom hjælper din
assurandør dig med.
Ansvarsforsikring
Med i Landboforsikringen følger
der en ansvarsforsikring på alle
de uindregistrerede køretøjer der
tilhører ejendommen og føres af
dig eller med din tilladelse. Har
du f.eks. en lille traktor uden
nummerplader tilknyttet dit
nedlagt landbrug, dækker vi også
den.
Ud over køretøjerne får du også
ansvarsforsikring til hunde og
heste med i Landboforsikringen.

De forskellige små ting
Forsikring dækker naturligvis en
masse og i denne lille oversigt er
det naturligvis ikke muligt at
nævne det hele.
F.eks. dækker vi også dine
afgrøder mod brand og tyveri.
Ligger de under åben himmel
begrænser vi dog dækningen til
25.000kr.
Går du på jagt, dækker vi også
ansvarsskader der måtte opstå i
forbindelse med det.
Er du ved at bygge om, dækker vi
også gerne byggematerialer der
måtte blive beskadiget under en
storm eller brand.
Glas og sanitetsskader dækker vi
ligesom de fleste andre
selskaber. Dog kræver vi ikke
nogen selvrisiko – heller ikke
selvom du har valgt en selvrisiko
på Landboforsikringen, uanset
hvor høj eller lav den måtte
være.

OBS! I Forsikring Danmark blander vi os ikke i hvornår du har lyst til at
gå ud og aflåse dine udebygninger. I mange selskaber stiller man krav
om at de skal være aflåst efter f.eks. klokken 22. Det gør vi ikke.
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