
Vi sikrer din besætning
og meget mere
En attraktiv forsikringsløsning for VikingDanmarks medlemmer
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Få en forsikringsløsning med masser af fordele

Med udgangspunkt i det moderne 
kvægbrugs behov har vi sammensat 
en løsning, der sikrer dig og din 
besætning bedst muligt – og til en 
konkurrencedygtig pris. 

Forsikringspakken indeholder en 
masse fordele for dig, og du kan 
tilpasse løsningen, så den passer 
præcis til dit landbrugs behov. 

Forsikringspakkens 
basisløsning indeholder 
følgende produkter:

Kvægsygdom, uanset bedriftens 
størrelse
Dyreulykke inkl. botulisme, der 
medfører dødsfald
Skader forårsaget af dyr på 
malkerobotter
Skader forårsaget af 
medicinrester i mælk, og 
produkter solgt fra bedriften
Anden skade, der som noget 
særligt dækker pludselig skader 
på bygninger, indbo og løsøre

Bugserede og lifthængte maskiner 
er kaskoforsikrede uanset værdi
Transportskade på dyr og 
afgrøder
Pludselig skade på hø-, halm-, og 
ensilagestakke
Ansvar ved anvendelse af ATV i 
drift og privat
Børneulykkesforsikring, der 
dækker uanset anden erstatning 
- også ved brug af ATV
Ulykkesforsikring for besøgende 
på bedriften
Arbejdsskade dækker både 
indehaver og medarbejdere
Rejseforsikring dækker både 
private- og erhvervsrejser
Identitetstyveri dækker udgifter til 
juridisk bistand og afvisning af 
krav/RKI
Netbankforsikring dækker tab ved 
indbrud i din netbank

VikingDanmark og Gjensidige har indgået en aftale om 
en attraktiv forsikringspakke særligt for dig, der er 
medlem af VikingDanmark. 
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Sammen sætter vi fokus på brandsikkerhed
Brand er den hyppigste årsag til 
storskader i dansk landbrug. Mere 
end 60 % af alle brande skyldes fejl 
eller kortslutninger i elinstallationer 
eller maskiner, der er blevet 
overophedede. En brand kan have 
store konsekvenser – både menne-
skeligt og økonomisk. Derfor sætter 
vi fokus på forebyggelse.

For at blive en del af aftalen, er det et 
krav, at du får gennemført ELFO, 
termografering af bedriftens eltavler 
samt får installeret transientbeskyt-
telse. Desuden er det et krav, at der 
installeres punktslukning på meje-
tærskere med en dagsværdi på over 
1.000.000 kr. og øvrige høstmaskiner 
(pressere, snittere mv.) med en 
dagsværdi på over 600.000 kr. 
 

Kontakt os og hør mere 
Vores erfarne team af landbrugs-
assurandører er klar til at give dig 
den bedst mulige rådgivning. 

Ring på 88 18 69 81 eller gå ind på 
gjensidige.dk/vikingdanmark og 
book et møde. 

Her kan du også læse mere om 
aftalen og fordelene.

Skræddersyet forsikring til dig

Tilvælg flere produkter 
efter behov, fx:

Kørsels- og maskinkasko til 
maskiner og produktionsudstyr
Haglskadeforsikring for 
specialafgrøde
Tab ved skade hos leverandør/
aftager iht. kontrakt
Driftstab der dækker løn til 
nøglemedarbejdere (bedriftens 
vigtigste ansatte)
Sundhedssikring

Flere fordele for dig
Minimum trin 3 på første 
standardbil til børn af 
medlemmer
Mulighed for månedlig betaling 
af præmie uden præmietillæg
7 % af forsikringspræmien 
tilbagebetales årligt på 
landbrugsforsikringen inkl. indbo 
og netbankforsikring samt på 
biler, traktorer og andre 
arbejdsmaskiner

Vi er klar til  
at give dig  

den bedst mulige 
rådgivning

!

Sammen med Østifterne yder vi 50 % til- 
skud til dette frem til 31. december 2016.
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Om Gjensidige
Gjensidige er et af de ledende nordiske 
skadeforsikringsselskaber, og er noteret på Oslo Børs. I 
snart 200 år har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at 
sikre kundernes liv, helbred og værdier. Vi er cirka 3.500 
medarbejdere, heraf 650 i Danmark, og vi tilbyder 
skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.


