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Gäller från 2017-01-01
Här får du en översiktlig presentation av Maskinskadeförsäkringen, som är en tilläggsförsäkring till Försäkring för Lantbruksföretag och Försäkring för Hästverksamhet. Du får veta vad din försäkring gäller för och
vad du måste göra för att försäkringen ska gälla. Det
är de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid
en skada. De finns på vår webbplats. Du kan även få
villkoren genom att kontakta oss.
När gäller maskinskadeförsäkringen?
Maskinskadeförsäkringen gäller för skador som sker plötsligt
och oförutsett. Det innebär att försäkringen ger dig skydd vid
inre skador på dina inventarier, exempelvis växellådshaveri på
din skördetröska eller ett axelbrott i en foderberedningsanläggning. Även kostnad för hyra av ersättningsmaskin under reparationstiden ersätts.
Du kan välja tre olika sätt att teckna Maskinskadeförsäkring.
• För samtliga byggnads-, mark- och verksamhetsinventarier
• För någon eller några av grupperna byggnads-, markeller verksamhetsinventarier
• För enskild inventarie
Maskinskadeförsäkringen omfattar inte trafikförsäkringspliktiga fordon och registreringspliktiga släpfordon.

Avbrottsförsäkring
Om du drabbas av en Maskinskada får du även ersättning för de
ekonomiska förluster som drabbar din verksamhet till följd av
skadan. Det kan vara exempelvis extrakostnader för att hyra in en
ersättningsmaskin under reparationstiden eller merkostnader och
ekonomiska förluster på grund av ett haveri i en utfodringsanläggning.

Självrisk
Du väljer själv självrisk för din försäkring. Om du väljer en
högre självrisk får du lägre premie. För de maskiner du kör hos
andra gäller en högre självrisk.

Förebygg skada
Som försäkringstagare måste du uppfylla lagar och myndighetsföreskrifter. Du måste också uppfylla våra säkerhetsföreskrifter
som finns i försäkringsvillkoret. Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna kan din ersättning reduceras eller helt utebli
vid en skada.
Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som
kan förbättra säkerheten för människor, djur och egendom i din
verksamhet.

Förnyelse och betalning av försäkringen
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Försäkringen
gäller per kalenderår och därefter förnyas försäkringen årligen
genom att du betalar aviserad premie.
Du måste betala i tid för att försäkringen ska gälla. Sista
betalningsdatum anges på fakturan som följer med ditt försäkringsbrev.

Villkor
De fullständiga försäkringsvillkoren finns på vår webbplats. Du
kan också kontakta oss så skickar vi dem till dig. Du är också
välkommen in på vårt kontor för att hämta
försäkringsvillkoren.

