Fordelspakken
- nemt og enkelt

Særligt tilbud til dig med
en ejendom på landet

Den foretrukne forsikringspakke for dig der bor på landet
De fleste tænker ikke så meget på deres forsikringer i hverdagen. Det behøver du heller ikke, hvis du vælger
det unikke tilbud, du får som BoligBank 360, 365 eller Private Banking kunde. 85% af vores kunder, der har
en ejendom på landet, får typisk deres forsikringsbehov dækket med de forsikringer, der er i pakken. Dine
forsikringer er samlet ét sted, hvilket giver dig et nemt overblik og en konkurrencedygtig pris. Bliver du
samlekunde, tilbyder vi dig en gratis kvalitetsalarm fra Verisure, 10% samlerabat og tilskud til et El-eftersyn*.
Landejendomsforsikring
Overblik samlet på en police for bolig, bygninger, udbo, ansvar
Underforsikringsgaranti for indbo, værktøj og maskiner
Ved sumforsikring på bygninger dækker vi oprydningsomkostninger ud over den fastsatte sum
Som noget unikt dækker vi skader, der opstår pludseligt på dit indbo og bygning
Ved mindre ombygning dækker vi bygningsdele samt hårde hvidevarer
Ulykkesforsikring
Vi sikrer jer i hele verden
Vi dækker bl.a. tyggeskader, farlig sport og MC - uden ekstra tillæg
Vi dækker dine børn, når de kører ATV på ejendommen
Bilforsikring
Fastpris for alle bilister - din pris stiger ikke ved skader
Altid gratis reparation af stenslag og særlige ungdomsfordele til hjemmeboende børn
Erstatning til fører ved eneulykke

Tryghed for hele
familien
- få en gratis alarm fra
Verisure**
- få 50% rabat på et
el-eftersyn fra
TS-gruppen***

Øvrige forsikringer
Vi tilbyder også forsikringer til fritidshus, rejser, båd, dyr, campingvogn, knallert, motorcykel,
veteranbil, ejerskifte, traktorer samt arbejdsskade og erhvervsforsikringer i Gjensidige Forsikring****
Større sikkerhed i hjemmet med en gratis alarm fra Verisure
Bliv samlekunde og få en gratis alarm fra Verisure - Nordens største alarmselskab
Vælg frit mellem de mange Verisure kvalitetsalarmer**

Se alle vores forsikringer og dækninger på nykreditforsikring.dk

* 		
		
** 		
		
		
		
***
		

Du er samlekunde, når du udover landejendomsforsikringen, har en af følgende forsikringer: Hus-, Fritidshus-,
Bil-, Hjem- eller ulykkesforsikring.
Du kan vælge mellem flere alarmpakker fx Bevægelsesdetektor pakken, som bestående af 1 stk vBox,
1. stk bevægelsesdetektor, 1 stk betjeningspanel og 4 alarm skilte. Du kan også vælge alarmpakker der
indeholder en 1 vBox samt en røg-, vand-, klima- eller viberationsdektektorer eller en SmartPlug
Bemærk – for at få alarmen skal du sige ja tak til markedsføring, når du accepterer din forsikring.
El-eftersyn foretaget gennem vores samarbejdspartner TS-gruppen refunderer vi 50% af udgiften til.
Desuden opnår du rabat på din brandforsikring for beboelsen, når el-eftersynet er godkendt.

**** Nykredit Forsikring er en del af Gjensidige Forsikring koncernen.

Produkter i Fordelspakken
Fordelspakken er udgangspunktet for den løsning de allerfleste af vores kunder vælger.
Har du særlige behov, kan du skræddersy din egen Fordelspakke.

Landejendomsforsikring

Ulykkesforsikring

Skader der er dækket på bolig
• Brandskade inkl. el-skade
• Anden Skade fx storm, indbrud, hærværk, pludselig skade,
snetryk, voldsomt sky- eller tøbrud, skader forårsaget af
bl.a. gnavere og mår.
• Glas og kumme
• Svamp/insekt
• Indvendige skjulte rør og stikledninger til nyværdi
• Selvrisiko på 4.265 kr.
Skader der er dækket på udbygninger
• Brandskade inkl. el-skade
• Anden Skade fx storm, hærværk, pludselig skade, snetryk,
voldsomt sky- eller tøbrud
• Selvrisiko på 4.265 kr.
Skader der er dækket på udbo (løsøre)
• Brand-, el-skade og tyveri på jeres maskiner/værktøjer
• Forsikringssummen er 100.000 kr.
• Selvrisiko på 4.265 kr.
Skader der er dækket på bedriftsansvar
• Grundejeransvar
• Ansvar for uindregistrerede maskiner
• Hundeansvar, udvidet dækning uanset antal hunde, uden
selvrisiko
• Selvrisiko på 4.265 kr.

Ekstra tilkøb
• Ulykkesforsikring for gæster på gården
• Anden Skade på ikke selvkørende maskiner fx kørsels uheld
• Besætning incl. heste
• Elektronik forsikring
• Forhøjelse af sum på indbo
• Forhøjelse af sum på maskiner
• Windsurfere og småbåde

Side 2

Ekstra tilkøb på din ulykkesforsikring
• Kritisk sygdom til børn
• Straks erstatning
• Ulykke sygdom
• Ulykke ekstra
• Forhøjet mén

•

Bilforsikring

Skader der er dækket på bilforsikringen
Ansvar
• Dækker de skader, som bilen påfører personer eller ting
Kasko - dækker alle typer skader på bilen
• Gratis reparation af stenslag
• Gratis lånebil
• Fastpris – prisen stiger ikke ved skade
• Inkl. redningshjælp i udlandet (rødt kort)
Førerplads – dækker bl.a. Tab af erhvervsevne
*Selvrisiko - Ansvar 0 kr. - Kasko 4000
*Årlige kilometer – 20.000 km.
Ekstra tilkøb på din bilforsikring
• Vejhjælp
• Ung fører
• Udvidet glas
• Friskade
• Udvidet Friskade
• Ekstra udstyr
• Værdiforringelse
• Lånebil plus
*Selvrisici, summer og årlige kilometer kan ændres.
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Skader der er dækket på indboforsikring
• Brand, tyveri, hærværk, storm og vandskade
• El-skader og kortslutning på alle elektriske apparater
• Private ejendele der hører til en privatbolig
• Ansvarsforsikring
• D-Tyveri – forebyggelse, opdagelse og begrænsning af
ID- tyveri
• Udvidet Cykeldækning – inkl. færdselsskader
• Retshjælp
• *Forsikringssummen er 1.196.000 kr. (2019)
• Selvrisiko på 2.080 kr.

Skader der er dækket på ulykkesforsikringen
• Ulykke mén heltid
• Sportsskader, vridskader, arbejdsskader, bilulykker m.m.
• Tandskade inkl. tyggeskader
• Alle former for behandlerudgifter i forbindelse med en ulykke
• Dobbelterstatning ved 30 % mén
• Ved dødsfald udbetaler vi 15 % af summen
• Kørsel på MC og knallert, farlig sport og skisport UDEN tillæg
• Ingen aldersafskrivning
• Børn er dækket hele døgnet - også ved erhvervsarbejde
• *Forsikringssummen er 1.000.000 kr.
• *Selvrisiko på 0 kr.

