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Tæt på og ligetil

Concordia Forsikring as. tilbyder skadesforsikringer til private kunder, mindre og mellemstore virksomheder 
og landbrugskunder samt specialforsikringer som f.eks. forsikring af kæledyr og heste. Concordia Forsikring 
as. er et 100 %-ejet datterselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Vores vigtigste fokus er: Kunderne! Det 
betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning bygger på 
personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den optimale forsikringsløsning og den bedste 
service. Det er derfor, vi siger: Concordia Forsikring – tæt på og ligetil. CVR-NR.: 17 39 46 30

LANDBRUGTOTAL

LandbrugTotal er en fleksibel og omfattende forsikringspakke. 
Forsikringen sammensættes specielt til planteproduktion, 
svineproduktion, mælkeproduktion eller en blanding af de forskellige 
produktionsgrene og er derfor skræddersyet til netop dine behov.

BETINGELSESNR. 500-1

LandbrugTotal omfatter alle de traditionelle dækninger 
for bygninger, besætning, avl, driftstab osv. Herudover 
kan den udvides med en række specialdækninger 
som f.eks. bedriftsretshjælp, miljøansvar, dyreulykke, 
påbudsdækning/jordskadedækning, produktansvar, 
leverandør-/aftagerdækning samt dækning ved
ventilationssvigt eller el-svigt. 

BOLIG
LandbrugTotal dækker din bolig. Der vil ofte være
tale om en kombination af brandforsikring med
kortslutningsdækning samt forsikring for anden
bygningsbeskadigelse. Desuden kan du udvide din
forsikring med svampe- og insektforsikring samt
udvidet rørskadeforsikring.

DRIFTSBYGNINGER
LandbrugTotal tager udgangspunkt i dine bygninger, 
og hvordan en eventuel genopførelse skal ske efter en 
omfattende skade.

Du kan vælge forsikringer, der sikrer, at du kan genop-
føre eller reparere, og som tager højde for dine ønsker 
for en fremtidig anvendelse – f.eks. restværdidækning, 
nyværdigaranti og flytteret. 

LANDBRUGSLØSØRE
LandbrugTotal dækker landbrugsløsøre – maskiner, 
traktorer, besætning samt afgrøder (både på rod og i 
beholdninger). Forsikringssummen fastsættes i samar-
bejde med assurandøren.Vælger du en prisstignings- 
og investeringsdækning, sikrer du dig en overdækning 
på 33 %, så du kan imødegå eventuelle udsving i note-
ringer og prisstigninger.

I perioden efter skaden er sket, og indtil nye bygninger 
er opført eller repareret, eller en genanskaffelse af 
besætningen er gennemført, påtager vi os risikoen for 
mulige værdistigninger. 

LandbrugTotal dækker typisk dine maskiner og din 
besætning i dine bygninger ved skader som følge af 
brand, tyveri, vandskade, storm og snetryk. Dækningen 
afhænger af din police.

ARBEJDSSKADE
Det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, 
hvis du har medhjælp på bedriften. Lovpligten gælder, 
uanset om vedkommende får løn for arbejdet.
Det er vigtigt at huske, at en hyret medhjælper, som du 
benytter til en bestemt, afgrænset opgave (f.eks. 
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restaurering eller opførsel af en tilbygning) ikke altid er 
omfattet af arbejdsskadeforsikringen, hvis du kun har 
tegnet forsikring for tilfældig landbrugsmedhjælp. 

ANSVAR OG MILJØ
Landbrugsansvarsforsikringen friholder dig for øko-
nomiske tab, hvis du skulle blive draget til ansvar for 
uheld begået i din bedrift, af dig eller dine ansatte.
Du kan udvide forsikringen med en række dækninger, 
der kan imødegå erstatningskrav for skader på miljøet, 
eksempelvis den såkaldte ”påbudsdækning”, der blev 
indført som følge af Lov om jordforurening, hvor
bedriftsejeren er forpligtet til at rense op efter
forurenende udslip.  

FORSIKRINGSPRÆMIE
Prisen på LandbrugTotal afhænger af flere forskellige 
forhold. Kontakt os for at høre nærmere om vores
LandbrugTotal pakke. Vi sørger for, at du får de råd og 
den vejledning, du har brug for, så du får den bedst
mulige forsikringsløsning for dit landbrug.


