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Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.nykreditforsikring.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen omfatter dine driftsbygninger samt silo og tanke. Forsikringen dækker det beskadiges fulde værdi,
eller indtil den aftalte sum, medmindre det skaderamte er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til
nyværdien.

Hvad dækker den?
Hvilke genstande er omfattet?
! Fast bygningstilbehør, faste
bygningsdele og faste installationer.

Hvilke skader er dækket?
! Brand, herunder:
!
El-skade
!
Eksplosion
!
Tilsodning
! Anden Skade, herunder:
!
Storm
!
Snetryk
!
Voldsomt sky- eller tøbrud
!
Tyveri og hærværk
!
Pludselig skade

Mulige tilvalg
•
•
•
•

Stikledninger
Flytteret
Udvidet lovliggørelse
Tab af lejeindtægt

Hvad dækker den ikke?
Er der nogen begrænsninger i
"
Skade som følge af oversvømmelse
dækningen?
#
"

Hvad dækker den ikke?

#

" Skade som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb,
medmindre skaden skyldes et
umiddelbart forudgående voldsomt
sky- eller tøbrud.

#"
"
#
"
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Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker ejendommen på den adresse, som fremgår af din police.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.
Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold (fx opfører en tilbygning), skal du give os besked
inden arbejdets begyndelse.
I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•
•
•
•

Du skal betale forsikringen første gang i forbindelse med, at den træder i kraft.
Senere betalinger forfalder på de aftalte forfaldstidspunkter.
Du bestemmer selv, om du ønsker at fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil
nøjes med at betale én gang om året.
Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er det også muligt at betale via indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder frem til den aftalte udløbsdato.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Er landbrugsbedriften momsregistret?
• Du kan opsige forsikringen med 3 måneders varsel til det aftalte udløb af forsikringen. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr
svarende til 20% af årspræmien.
• I indtil 30 dage efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Er landbrugsbedriften ikke momsregistreret?
• Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til den første i en måned. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr.
• I indtil 30 dage efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

