Landboforsikring

Landboforsikringen er til dig, der bor på et nedlagt
landbrug. Forsikringen kan sammensættes præcist efter
dine behov.

Landboforsikringen kan indeholde

Hjælp døgnet rundt
Når stormen raser, og dit hus får skader, er det rart at vide,
at du kan få hjælp. Du kan ringe til os døgnet rundt, hvis du
står i en kritisk situation med fx vand i kælderen eller hul i
taget. Find telefonnummer på vores hjemmeside.

• Bygninger. Dækker skader på dine bygninger som følge af
fx brand, storm og vand.
• Indbo. Dækker skader på dit indbo som følge af
fx brand, skybrud, tyveri, indbrud eller hærværk.
• Maskiner, redskaber og dyr. Dækker skader på grund af
brand, vand eller tyveri på fx maskiner, dyr, hø/halm og
foder.
• L andboansvar. Dækker dit ansvar som hundeejer samt for
husdyr, forurening, jordforurening og motoransvar for
uindregistrerede motorkøretøjer.

Du kan vælge mere til

Forebyg skader og få rabat. Det skal betale sig at
forebygge skader, derfor giver vi dig rabat, hvis
du har installeret vandalarm og højvandslukke,
og hvis du har brandalarm med overførsel til
alarmcentral. Kontakt en af vores rådgivere, og hør
mere om mulighederne for at få rabat.

Landboforsikringen er en af vores mest fleksible forsikringer med mange forskellige tilvalgsdækninger, som kan
tilpasses dit behov.
Til dit hus kan du blandt andet vælge:
• Råddækning.
• Kosmetiske forskelle.
• Udvidet vandskade.
• Udvidet dækning.
Til Indbo kan du blandt andet vælge:
• Cykeldækning.
• Elektronikforsikring.
• Pludselig skade.
• Rejse og afbestillingsforsikring.
• Udvidet vandskade.

Kunderne deler overskuddet
Hos GF handler overskud ikke kun om
penge. Det handler også om god og
personlig rådgivning om dine
forsikringer. Og hvert år gør vi
regnskabet op, og kunderne deler
overskuddet. Det er det, vi kalder
overskud til hinanden.

GF Forsikring a/s er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Du kan finde de fuldstændige vilkår og dækninger i forsikringsbetingelserne og se priser og forsikringssummer på www.gfforsikring.dk
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Forsikring til dig der bor
på et nedlagt landbrug

