Forsikringsaftale med
Dansk Limousine Forening

Dit kvæg er i gode
hænder hos os

Topdanmark forsikrer hver anden danske landmand, og vi har i mange år været landbrugets
foretrukne forsikringsselskab.
Vi er stolte af vores samarbejde med Dansk Limousine Forening og de særlige fordele, samarbejdet giver dig – så har du endnu flere grunde til at foretrække os.

Dine særlige fordele som medlem af Dansk Limousine Forening:
Gratis kødkvægsdækning – landets måske bedste
Du får kødkvægsdækningen gratis med, når du køber vores kvægsygdomsdækning.
Den dækker bl.a.:
yy Hvis dit limousinekvæg kommer til skade eller dør i en ulykke – fx pga. ulve- eller hundebid
yy Hvis dit kvæg stikker af og forstyrrer trafikken eller gør skade på fortidsminder eller fredede
arealer – fx gravhøje og mindesmærker

Derfor vælger hver
anden landmand os
yy Fast assurandør: Møder dig
på din egen jord år efter år og
står inde for jeres aftale.
yy Alt i én aftale: Få klaret både
erhvervsmæssig og privat
forsikring på én gang.
yy Skadehjælp 24/7: Anmeld
lynhurtigt online, eller ring
døgnet rundt, året rundt
ved akut skade.

yy Skader under dyrskuer eller stævner – både på kvæg og personer, der passer eller trækker
kvæget

Rabat på kælvningsdækning
Kælvningsdækningen er et tilvalg til vores kødkvægsdækning. Den sikrer dig, hvis en kalv dør før
eller under fødslen. Vi dækker også, hvis en ko eller kalv dør inden for kalvens første levedøgn
eller må aflives i henhold til dyreværnsloven.
Dine udgifter til dyrlæge er dækket med op til 5.000 kr. pr. kælvning.

Gratis plusulykkesforsikring
Vores plusulykkesforsikring dækker, hvis nogen kommer til skade, mens de arbejder for dig. Den
dækker også, hvis gæster kommer til skade – fx børns legekammerater, feriegæster eller gæster
under et arrangement på din gård.

Gratis produktansvarsforsikring for kød
Når du køber vores produktansvarsforsikring, udvider vi gratis forsikringen, så den også gælder
ved salg af kød.
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Produktansvarsforsikringen dækker de erstatningskrav, du kan blive mødt med, hvis dine produkter er skyld i, at personer eller dyr kommer til skade.

Du kan samle det hele hos os
Vi kan naturligvis også klare dine privatforsikringer, sundhedsforsikring og pension.
Du kan møde os og høre mere om aftalen på Dansk Limousine Forenings mange arrangementer
i løbet af året. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os på 44 74 71 12.
Vi passer på det, der betyder mest.

Dette er et markedsføringsmateriale,
hvor der ikke er plads til alle detaljer.
Vil du vide mere, kan du besøge
>>www.topdanmark.dk/landbrug

