Landbrugsforsikring - Bedriftsansvar
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

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.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen omfatter dit bedriftsansvar i forbindelse med din landbrugsproduktion.

Hvad dækker den?

pr. forsikringsbegivenhed pr.
forsikringsår.
Forsikringssummen for retshjælp
udgør 200.000 kr. pr. tvist og max
1.000.000 kr. pr. forsikringsår.
Kreaturer i varetægt dækkes højst i 3
måneder, og alene i forbindelse med
bedækning.
Erstatningsanvar for lånt eller lejet
dækker ikke maskiner der indgår i
maskin- og/eller driftsfællesskab eller
entreprenørarbejde.

Bedriftsansvar
Hundeansvar
Hus- og grundejeransvar
Ansvar ved forurening
Motoransvar på uindrigistrerede
køretøjer
! Lånt eller lejet materiel
! Jord- og gravearbejde
! Kreaturer i varetægt

#

Mulige tilvalg

Der gælder særlig selvrisiko på:

•
•
•
•
•

#
#

!
!
!
!
!

Retshjælp
Påbudsdækning
Forurening fra husdyrgødning
Produktansvar
Miljøskade

Hvad dækker den ikke?
" Skader på dine ting
" Skade på ting du har under
behandling- eller bearbejdning
" Skade på selve produktet eller
ydelsen
" Formuetab under produktansvar
" Bøder

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Forsikringssummen for bedrifts- og
produktansvar udgør 10.000.000 kr.

#

#

#

Lånt eller lejet: 10.303 kr. pr. skade.
Jord- og gravearbejde: 10.303 kr. pr.
skade.
Erhvervsretshjælp: 5.000 kr. pr. tvist.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker bedriftsansvar i Danmark.
! Hundeansvar er dog dækket i hele verden i indtil 3 måneder fra afrejsedagen fra Danmark.
! Produktansvar dækker skader sket i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.
Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold (fx ændring af selskabsform).
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.

