Landbrugsforsikring - Indbo
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Nykredit Forsikring A/S

Produkt: 4481006

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 dit private indbo og privatansvar.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvilke genstande er omfattet?
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Almindelig privat indbo
Særlig privat indbo
Særlige private værdigenstande Almindelige private husdyr
Genstande du ejer men bruger i dit
erhverv som lønmodtager
Småbåde på maks. 5,5 m med op til
23.900 kr.
Droner, modelfly og helikoptere på
maks. 7 kg med op til 23.900 kr.
Privatansvar
Hus- og grundejeransvar
Privat retshjælp

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#
#

#
Hvilke skader er dækket?
#
! Brand, kortslutning, anden pludselig
skade, tyveri, hærværk, vand- og
stormskade er nogle af de
skadeårsager som er dækket

Motorkøretøjer og campingvogne
Haveredskaber over 20 hk
Søfarttøjer
Wind- og kitesurfere
Luftfattøjer

#
#

Amindelige private husdyr med op til
2% af din indbosum.
Genstande du ejer men bruger i det
erhverv som lønmodtager med op til
4% af din indbosum.
Ved rejse i udlandet op til 10% af din
indbosum.
Privatansvar for personskader op til
10.000.000 kr. og for tingskader op til
2.000.000 kr.
Privat retshjælp op til 200.000 kr. pr .
tvist.
Rede penge op til 23.500 kr.

Der gælder særlig selvrisiko på:
Mulige tilvalg
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Cykel
Elektronik
Pludselig skade
Windsurfere og småbåde
Glas og kumme
Udvidet husejer
Udvidet golf
Ferierejse og afbestilling Europa
Ferierejse og afbestilling Verden
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Retshjælp: 4.000 kr. pr. tvist.
Ansvar - skade forvoldt af børn: 2.000
kr. pr. skade.
Ansvar - på lejede/lånte genstande:
700 kr. pr. skade.
Gæstebudsskader: 10% af skaden
dog minimum 700 kr. pr. skade.
Ansvar for skade på bygning/inventar
på hotel/ferielejlighed i udlandet: 700
kr. pr. skade.
Eletronikdækning: 1.000 kr. pr.
skade.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker i Danmark.
! Forsikringen dækker også ved rejser i udlandet, i de første 3 måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.
I tilfælde af en skade skal du kontakte os hurtigst muligt.
Du skal oplyse os, hvis tagdækningen ændres på din bolig fx i forbindelse med flytning - og
hvis du får eller ikke længere har kælder i dit hus.

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 i 1 år eller frem til den valgte
hovedforfaldsmåned. Herefter vil forsikringen automatisk blive fornyet og gælde i endnu 1 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•

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 1 måned efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

