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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Landboforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende.
Har du allerede købt Landboforsikring hos os, finder du de betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tryg.dk/minside.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en landboforsikring kan du sammensætte præcis de forsikringer, der passer til din ejendom, hvis du bor på et nedlagt landbrug og ikke er
momsregistreret. Landboforsikringen er bygget med elementer fra bygning-, indbo-, ansvar- og løsøreforsikringen – så du er solidt dækket for din
ejendom, dine ting og dit ansvar.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Bygning og løsøre er forsikret til nyværdi eller
dagsværdi. Den valgte forsikringsform fremgår af
din forsikringsaftale (police)
For ansvar gælder de forsikringssummer som
fremgår af din forsikringsaftale.
For visse bygnings- og løsøredele gælder der
maks. beløb, som fremgår af din forsikringsaftale
og faste afskrivningstabeller i f.t. tingenes alder,
som fremgår af forsikringsbetingelserne.

Denne liste viser nogle eksempler på ting, der ikke
er omfattet af landboforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
Det fulde overblik over ikke-omfattede ting finder
du i forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Brand og elskade
Storm mv
Insekter og svamp
Rørskade
Stikledning
Entreprise
Ansvar i tilknytning til entreprise
Tyveri og hærværk
Udstrømning af væsker
Redningsudgifter
Privatansvar
Bedriftansvar
Forurening
Jordforurening
Retshjælp
Skovbrand
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genstande som benyttes erhvervsmæssigt

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader,
der ikke er dækket af Landboforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-dækkede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
Forsikringen dækker ikke hvis
- genstande forsætligt udsættes for ild eller
varme
- skaden sker som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb
- skade forvoldes med forsæt
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker på det eller de forsikringsssteder, som er nævnt i policen.
Der kan være særlige regler for de enkelte dækninger. Du finder disse regler i forsikringsbetingelserne.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på tryg.dk eller på 70 11 20 20.
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke.
Ved ændringer
Du skal give os besked, hvis du ændrer husets tagtype, opvarmningsform, benyttelse (udlejning/beboelse/erhverv),
areal (tilbygning/ombygning/nybygning) eller i øvrigt får behov for mere dækning.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan vælge at betale forsikringen en eller flere gange om året.
Du kan betale forsikringen via Betalingsservice, indbetalingskort eller efter aftale på anden vis. Vi sender
opkrævningen til den betalingsadresse, vi har fået oplyst.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for et år ad gangen.
Den forlænges automatisk for yderligere et år, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 3 måneder før aftaleperioden udløber. Du kan vælge at opsige
forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned mod et gebyr.
Opsiger du forsikringen allerede indenfor det første år, opkræver vi et supplerende gebyr.

FAK 18001 (06.18)

Der gælder særlige regler for branddækningen på bygning.
Branddækningen kan kun opsiges, hvis der er skriftlig accept fra de tinglyste panthavere, eller det kan
dokumenteres, at ejendommen uden forringelse af panthavers retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til
at sælge bygningsbrandforsikring.
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