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Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende. Det fremgår af din police, hvilke dækninger du
har valgt. Tilvalgsdækninger er valgfrie. Forsikringsbetingelserne finder du på stofo.dk
Hvilken form for forsikring er der tale om ?
Nedlagt landbrugsforsikring omfatter risici som brand, indbrud og vejrskader. Forsikringen dækker også, dit
ansvar som husejer samt retshjælp, der erstatter omkostninger til visse private retstvister.
Hvad dækker den ?

Dækninger
✓ Bygningsbrand
✓ Bygningsskade :
✓ Pludselig skade :
✓ Stormskade
✓ Tyveri og hærværk
✓ Påkørsel
✓ Voldsomt sky- eller tøbrud
✓ Udstrømning af væsker - vandskade
✓ Frostsprængning af rør
✓ Snetryk
✓ Vandskade
✓ Tyveri og hærværk
✓ Glas og sanitet
Derudover dækkes
✓ Husejeransvar
✓ Retshjælp
Tilvalg
o Udvidet rørskade - skjulte rør- og
kabler
o Svamp- og insektskade

Hvad dækker den ikke ?
Fuldt overblik findes i betingelserne.
Her er oplistet nogle eksempler
 Skade ved svidning, forkulning,
overophedning og smeltning
 Frostsprængning i rør i bygninger og
lokaler der ikke er tilstrækkeligt
opvarmede
 Skade som følge af opstigende grundog kloakvand, medmindre det er ifm.
voldsomt sky- og tøbrud
 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å
eller vandløb

Er der nogen begrænsninger
af dækningen ?
Fuldt overblik findes i betingelserne.
Her er oplistet nogle eksempler
! Der kan være klausuler i
forsikringsaftalen med særlige
erstatningsopgørelser eller vilkår
! For antenner gælder
afskrivningsregler
! Ved værdiforringelse på mere end
30% af nyværdi, erstattes i forhold
hertil

Hvor er jeg dækket ?
✓ Forsikringen dækker forsikringsstedet nævnt i forsikringsaftalen.

Hvilke forpligtelser har jeg ?
Ved ændringer, skal vi have besked hvis,
- du ændrer betalingsadresse
- risikoforholdene ændrer sig fx du lejer din bolig ud, lægger nyt tag fra tegl til strå, ændrer
status fra beboelse til erhverv o. lign.
- sikkerhedsforanstaltninger der var en forudsætning for forsikringsaftalen, da den blev
indgået, ændrer sig eller ikke længere eksisterer
Sker der en skade, så skal du hurtigst muligt,
- anmelde den til os på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34
- efter bedste evne forsøge, at begrænse omfanget af skaden
- ved tyveri, hærværk, røveri eller overfald, anmelde det til politiet
Undgå at udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os
Hvornår og hvordan betaler jeg ?
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt.
Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes
Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen ?
Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når forsikringsperioden
udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.

Hvordan opsiger jeg aftalen ?
Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan
også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved
opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Ved skade kan du opsige din
forsikring i indtil 30 dage efter sagens afslutning og med 14 dages varsel.

