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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens
vilkår 6331-2. Du finder dem på www.topdanmark.dk/vilkaar.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger du har tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Landbrugsforsikringen er en samlet pakke til landbrug. Forsikringen kan sammensættes, så den omfatter såvel private
forsikringer som forsikringer af bygninger, maskiner, medarbejdere osv.

Hvad dækker den?

Retshjælp

Du kan sammensætte din forsikring med
følgende dækninger:

Dyr
- Hest, livsdækning og værdidækning
- Kvæg, dødsdækning
- Svin, dødsdækning

Bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr ved
- Brand, lynnedslag
- Storm
- Tyveri, røveri og hærværk
- Brud på glas og sanitet
- Snetryk
- Nedbør
- Sprængning
- Udstrømning af vand, olie og kølevæske
- Frostsprængning
- Dybfrostvarer
- Påkørsel og færdselsuheld
- Svamp og insekt
- Rørskade
- El-skade
- El-svigt
- Haglskade
- Silo- og tankskade
- Kørselskasko
- Maskinkasko
- Transportskade
- Skovbrand
Driftstab

6331-2_EU-IPID 06.18

Forurening
- Standard eller udvidet dækning
- Jordforurening
Ansvar
- Bedriftsansvar
- Privatansvar
- Motoransvar
- Hundeansvar
- Ansvar for lånte, og lejede traktorer,
landbrugsmaskiner og landbrugsredskaber
- Produktansvar
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Hvad dækker den ikke?
Her nogle eksempler på, hvad forsikringen ikke
dækker:
Følger af, at du ikke efter bedste evne begrænser
en skade.
Følger af, at du ikke efter bedste evne medvirker
til genopretning.
Følger af, at du ikke efter bedste evne opretholder
produktionen.
Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
Fabrikations- og konstruktionsfejl, overbelastning
eller fejlmontering.
Skader, der skyldes brug, slitage, stenslag i lak,
ridser i ruder, tæring, rustdannelser og vejrets
påvirkning.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Forsikring dækker op til den sum, der er aftalt
i forbindelse med oprettelsen.
Forsikringen indeholder kun de dækninger,
som fremgår af din police – her kan altså være
beskrevet dækninger, som du har fravalgt.
Der kan gælde særlige regler for de enkelte
dækninger. Disse vil fremgå af din police eller
af forsikringsvilkårene.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker på den eller de adresser, som
står på din police. Når dine ting er andre steder
i Danmark – fx lånt ud – er de dækket i op til et
år. Bagage er dækket i indtil tre måneder i hele
verden. Ting, der hører til landbrugsproduktionen,
er kun dækket i indtil tre måneder væk fra
adressen. Lånte og lejede ting er kun dækket
i én måned væk fra adressen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes
til os på www.topdanmark.dk
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.
Se mere i vilkårene.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året på
forsikringens årsdag, men vi tilbyder også andre
muligheder.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen gælder i aftaleperioden, som fremgår
af policen. Forsikringen ophører ved ejerskifte.
Brandforsikring for bygninger fortsætter, indtil det
dokumenteres, at Topdanmark ikke længere hæfter
over for tinglyste rettighedshavere i ejendommen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Det koster ikke noget at opsige forsikringen i
forbindelse med aftalens udløb. På andre tidspunkter
er der et gebyr for administration af opsigelse i utide.
Du kan opsige forsikringen, som du vil – i en besked
i Mit Topdanmark, pr. e-mail, telefon eller brev – med
en måneds varsel til d. 1. i en måned hvis du har en
1-årig aftale, og med 3 måneders varsel hvis du har
en flerårig aftale.
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