
Hvad er 9 % i forsikring og Miljø og hvorfor er det en fordel for dig som kunde,

Vores forsikringer er i alt 12 forskellige forsikringer der dækker alle de ting
forsikringsselskabet mener der skal til for af kunne drive denne virksomhed - således er
hele ejendommen samt personale og alle vogne- lastvogne - lifte dækket af disse.
Lejeforsikringer udgør 5%- Miljø og bortskaffelses afgift udgør 4%

Kan kunden være ”selvforsikret”

Lige pt. tillader vi det ikke – af flere årsager 

· Skaden skulle ikke anmeldes til os men din egen taksator,
· Afviser din taksator skaden – skal du selv udføre/betale skaden
· Du skal selv sørge for af skaden bliver udbedret på godkendt liftværksted
· Du vil skulle betale leje i reparationstiden til liften er retur på vores plads
· Du ville selv skulle sørge for transporter i skadeforløbet

Disse ovenstående punkter er jo normalt dækket af vores 9 % så vi ville faktisk efterlade
dig som kunde i en rigtig svær situation

samtidigt ville vi også have svært ved af få vores forsikring krediteret af vores selskab de dage du 
selv ville forsikre maskiner

Vi ville også skulle bede den tegningsberettiget af selskabet om af skulle underskrive en
Total – hæftelses for skade, da vi ikke ved om jeres ”selvforsikring” ville dække de 12
forsikringer vi har lavet,

Hvorfor er der selvrisiko? På vores skader – (Selvrisikoen hos os er kr.15.000 PR.SKADE.)
Markedsprisen ligger på mellem 10.000 - 55.000 Kr. nogle har valgt af tage % af
indkøbsprisen, selvrisiko er for det første på for af få den samlet forsikringspræmie ned.
ellers ville lejeforsikringen ligge på 12.5% og det ville gå ud over dem der passer ekstra
meget på når de benytter vores maskiner.

Vejrlig på Lifte.
De dage du har rådighed over maskinen, tillader vi vejrlig op til 20% af lejeperioden
Vi ( og kunde ) betaler dog stadig forsikringer og Miljø på vejrligsdage,

Vejrlig skal benyttes ved dårligt vejr der forhindre dig i af udføre arbejde.


