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Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Traktorforsikringen dækker den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader forvoldt, når
traktoren er i brug som køretøj, på andre mennesker og deres ting. Hertil kan dækninger som brand, kørselskasko og kasko tilvælges.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker ansvar for skader, der sker ved brug
af den forsikrede traktor som køretøj, personskader på
passagerer og dig selv, når du ikke er fører af traktoren.

Forsikringen dækker ikke skader på førerens person eller
ting og skader på ting eller ejendom tilhørende den faste
bruger eller forsikringstageren, selve traktoren samt skader
på tilkoblet påhængsvogn, påhængsredskab eller lignende.

Ansvarsdækning

TILVALG
Branddækning

Forsikringen dækker skader på den forsikrede traktor ved
brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion.

Kørselskaskodækning

Forsikringen dækker skader som følge af kørselsuheld.
Herudover dækker forsikringen anden pludselig opstået
skade på det forsikrede køretøj, når dette befinder sig i en
bygning, såfremt skaden skyldes en udefra kommende
skade på bygningen, og at skaden på køretøjet kan
henføres hertil.

Kaskodækning

Forsikringen dækker skader på den forsikrede traktor samt
tab af køretøjet ved tyveri og røveri.

Ansvarsdækning

TILVALG
Branddækning

Forsikringen dækker ikke skader som skyldes slitage, skader
opstået i og begrænset til traktorens mekaniske og
elektriske dele eller skader, som sker mens traktoren
repareres på værksted.

Kørselskaskodækning

Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes slitage,
herunder ridser og stenslag i lakken, skade omfattet af
garanti eller skader der er nævnt som dækket eller undtaget
på en løsøreforsikring, som er eller kunne have været tegnet.
Derudover dækkes ikke skader som følge af kørsel uden
vand og olie.

Kaskodækning

Forsikringen dækker ikke skader som skyldes vejr og vind,
f.eks. frostsprængning eller rusttæring, skader der alene
opstår i og er begrænset til de mekaniske og elektriske dele
i køretøjet eller skade, som omfattes af service- og
vedligeholdelsesabonnement. Derudover dækkes ikke
skader som følge af kørsel uden vand eller olie.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Ansvarsdækning

Forsikringen dækker i Danmark med de i Færdselsloven
foreskrevne summer for ansvarsforsikring.

TILVALG
Branddækning

Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til traktorens
værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på policen
anførte sum.

Kørselskaskodækning

Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til traktorens
værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på policen
anførte sum.

Kaskodækning

Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til traktorens
værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på policen
anførte sum.
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Hvor er du dækket?
Forsikringen omfatter alene skader eller ansvar for skader, der er sket i Danmark.

Hvilke forpligtelser har du?

• Du skal kontakte os såfremt du eller den faste bruger, skifter bopæl, anskaffer særligt udstyr, som du ønsker medforsikret, ændrer anvendelsen
af traktoren eller på anden måde ændrer risikoen eller erstatningsværdien. Du skal også give besked, såfremt traktoren skifter ejer.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt og anmelde den hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler du?
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice. Månedsvis betaling
forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald eller anden aftalt
dato, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen?

• Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen opsiges af begge parter med 1 måneds skriftligt varsel til
en hovedforfaldsdag.
• Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen.

