Vindmølleforsikring
Dokument med oplysning om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland. FTID: 10708
Du serviceres af K. Rerup & Co. A/S, der er 100 % ejet af AXA.

Produkt: Vindmølleforsikring

Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, der er beskrevet i dette produktark. Når
du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis, hvilke dækninger du har.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Vindmølleforsikringen dækker visse skader på den forsikrede vindmølle.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

 All risks-forsikring af den forsikrede vindmølle
ved fysiske og uforudsete hændelser af en
hvilken som helst årsag, inkl. indre
beskadigelse i maskiner, medmindre andet
fremgår af policen.

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen ikke
dækker:

Tillægsdækninger

+ Produktionstab som følge af en
dækningsberettiget tingskade

+ Erstatningsansvar for skade tilføjet personer
eller ting under brug af den forsikrede
vindmølle.

 Skade på søkabler og produktionstab som
følge heraf
 Skade som følge af manglende vedligeholdelse
 Slid, rust, tæring, alm. Vedligeholdelse osv.
 Begivenheder, der alene består i funktionsfejl
 Skade på olie, kølemedier eller skade, der
alene rammer pakninger, stempelringe o.l., der
normalt skal udskiftes
 Skade på grund af forsætlige eller groft
uagtsomme handlinger.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
! Visse typer af udstyr har beløbsbegrænsning, fx
transformatorstation placeret uden for selve
vindmøllen
! Sikkerhedsforskrifter og gældende lovgivning
skal følges, og der kan være begrænsninger,
hvis disse ikke overholdes, fx
- Manglende servicekontrakt
- Manglende eftersyn
- Manglende opfyldelse af
fabrikants/leverandørs anvisninger.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder for skader på den eller de vindmøller, der fremgår af policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
- Du skal sikre dig, at alle oplysninger, der er afgivet ved tilbudsafgivelse, er korrekte og fyldestgørende
- Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, som fremgår af din police
- Du skal efterleve eventuelle sikkerhedsforskrifter i policen og betingelserne
- Hvis der sker en skade, skal du begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde skaden til AXA snarest
muligt, jf. betingelser.

Hvornår skal jeg betale?
Forsikringen forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Herefter forfalder præmien helårligt, medmindre
andet er aftalt. Sammen med policen modtager du faktura til indbetaling af præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen gælder i forsikringsperioden, som fremgår af policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt til police@axa-forsikring.dk.

AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland - CVR 25 93 57 05
Generalagent for Danmark: K. Rerup & Co. A/S - CVR 73 77 19 19
Dalbergstrøget 9, 1 - DK-2630 Taastrup - Telefon +45 33 12 62 62 - E-mail info@axa-forsikring.dk - www.axa-forsikring.dk

