
KULTURER 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Landkreditt Forsikring AS Produkt: Kulturer

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen dekker driftstap etter skade for planteproduksjon på friland og høstede salgsferdige planteprodukter inntil 4 døgn etter 
innhøsting.

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen dekker driftstap etter skade på kulturen, 
som følge av:

 Brann

Tyveri og hærverk

 Transportulykke

 Karanteneskadegjører

Avlingssvikt i henhold til Statens forskrifter om 
klimabetinget avlingsskade

Hva dekker ikke forsikringen?
Gjennomsnittlig plante-/produksjonstap siste tre år.

Tap som følge av plantesykdom eller 
karanteneskadegjører oppstått tidligere enn 14 
dager etter forsikringens i kraftdato. annen skade 
under transport enn transportulykke 

Tap som følge av vekstfeil og kvalitetsfeil

Avlingssvikt som ikke erstattes også av staten i 
henhold til gjeldende forskrifter

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

 Avlingssvikt som ikke er berettiget erstatning 
under Forskrift om klimabetingede skader i 
honning- og planteproduksjon. Selskapet dekker 
inntil 15% av totalt tap som følge av den statlige 
erstatningsberettigede avlingssvikten

 Erstatning for transportulykke er begrenset til 
100.000 kr

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Ved skade må du melde fra til Selskapet uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.



Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell 
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.

Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 
FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. (skade)

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen skriftlig per e-post.
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