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Verzekeringen en advisering
Met LTO Verzekeringen kunt u bouwen op een netwerk van
specialisten, met unieke producten en diensten gericht op de
agrarische sector:
•

•
•

•

•

•

Spreekt de taal van
de boeren en tuinders

•
•

•

De agrarische markt brengt kansen
maar ook risico’s en financiële
zorgen met zich mee. LTO
Verzekeringen staat de boeren en
tuinders graag bij in het regelen
van de risico’s die een agrarisch
bedrijf loopt. De keuze voor LTO
Verzekeringen ligt dan voor de
hand. Wij zijn namelijk dé partner
voor verzekeringen en financiële
diensten in de agrarische sector.
Zowel zakelijk als privé zijn uw
belangen bij LTO Verzekeringen in
uitstekende handen. Wij leggen u
graag uit waarom.

Agrarisch specialist op vele financiële gebieden
LTO Verzekeringen is onderdeel van LTO Bedrijven en de Boval
Groep.

•
•

LTO Bedrijven is opgericht door de drie regionale bedrijven
die al jaren uw belangen als ondernemer in de land- en
tuinbouwsector behartigt; LTO Noord, ZLTO en LLTB. LTO
Bedrijven biedt leden en aandeelhouders toegevoegde waarde
door unieke producten en diensten aan te bieden.

•

Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB): Beschermt
uw totale bezit, dekt schade aan personen en zaken en de
daardoor ontstaande gevolgschade.
Agro-AOV: Verzekert de financiële risico’s van arbeids
ongeschiktheid voor u en uw bedrijf.
Bedrijfsschadeverzekering: Verzekert de doorlopende vaste
lasten en de misgelopen nettowinst als gevolg van een gedekte
gebeurtenis aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen.
Brede Weersverzekering: Dekt het financiële verlies dat
ontstaat door schade aan uw gewassen als gevolg van extreme
en ongunstige weersomstandigheden.
Gebouwenverzekering: Vergoedt niet alleen schade
aan gebouwen, maar ook de schade aan bijgebouwen en
terreinafscheidingen.
Glastuinbouwverzekering: Dekt schade aan uw
tuinbouwkassen, installaties, apparatuur, bedrijfsinventaris,
bedrijfsvoorraden en het bedrijfsgebouw.
LTO Rechtsbijstandpolis: Verzekert u van professionele
agrarische rechtshulp bij juridische conflicten.
LTO Inkomenspakket: Een totaalconcept waarin het geheel
van inkomensverzekeringen, arbodienstverlening, re-integratie
en juridisch advies samen komen.
Milieuschadeverzekering: Vergoedt de saneringskosten na
verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag
en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook de daaromheen
liggende locaties meeverzekerd.
Motorrijtuigenverzekering: Verzekert u tegen materiële- en
letselschade, veroorzaakt met uw motorrijtuig aan derden.
Rundveeverzekering: Dekt de materiële schade aan uw
rundveestapel wanneer tenminste twee van uw dieren
getroffen worden door ziekte, ongeval of acute vergiftiging
met dood of noodzakelijk afmaken als gevolg.
Werkmaterieelverzekering: Verzekert uw land- en/of
werkmaterieel tegen de risico’s door onder andere ongelukken,
brand of diefstal.
Ziektekostenverzekering: Wij bieden u de keuze uit
zorgverzekeringen van diverse verzekeraars, met de beste
dekkingen en aantrekkelijke kortingen. Bekijk de mogelijkheden
en vergelijk direct via www.ltozorgvergelijker.nl.

De Boval Groep is ontstaan vanuit de Bond van Loonbedrijven
en heeft hierdoor veel kennis van de agrarische, loonwerk
en grondverzet sector. Boval biedt u totale dienstverlening in
verzekeringen en leasing, maar ook in verzuimmanagement,
juridisch advies en bedrijfscertificering.

•

Door de kennis en deskundigheid samen te voegen,
ontwikkelingen wij specifieke producten en diensten met
unieke en uitgebreide voorwaarden. LTO Verzekeringen
bestaat uit specialisten op het gebied van verzekeringen,
bedrijfsondersteuning, pensioenen en verzuimmanagement.

Objectief en onafhankelijk
LTO Verzekeringen staat voor deskundige dienstverlening. Wij
kennen de markt en onderhouden uitstekende contacten met
bekende verzekeraars. Maar we zijn niet gebonden aan één van
hen. Onze dienstverlening is onafhankelijk, of het nu gaat om
producten, advisering of overige diensten. Onze onafhankelijkheid
is een belangrijke voorwaarde voor ongebonden advies.

Als klant heeft u voordeel van deze samenwerking, zodat wij u
nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Persoonlijk en op maat
Omdat elke situatie, elke klant en ieder bedrijf uniek is, brengen
onze gespecialiseerde adviseurs de risico’s tijdens een bezoek
helder in beeld. Dit biedt optimale zekerheid waardoor alle
verzekeringen goed zijn geregeld!
Compleet verzekerd met één aanspreekpunt
Direct alles geregeld op het gebied van verzekeringen, verzuim en
financiën. Dat kan met een op maat gemaakt totaalpakket van
LTO Verzekeringen. Van zakelijke tot particuliere verzekeringen en
overige financiële dienstverlening.

LTO Verzekeringen
LTO Verzekeringen staat de boeren en
tuinders graag bij in het regelen van de
risico’s die een agrarisch bedrijf loopt. Met
een grote klantenkring in de agrarische
sector hebben wij veel kennis van land- en
tuinbouwbedrijven. Onze producten en
diensten passen wij dan ook zo veel
mogelijk aan op onze doelgroep. Zowel
zakelijk als privé zijn uw belangen bij LTO
Verzekeringen in uitstekende handen. Wij
vinden het belangrijk om dienstverlening te
leveren die het beste bij u en uw bedrijf past
en onderscheiden ons daarom met unieke
en kenmerken:
•
•
•
•
•

Agrarisch verzekeringsspecialist
Maatwerk verzekeringen
Uitgebreide en unieke voorwaarden
Dubbele dekkingen zijn uitgesloten
Alles goed geregeld

Wilt u meer informatie?
Maak een afspraak zonder verplichtingen
met één van onze adviseurs. Wij informeren
u graag over alle voordelen en onze unieke
voorwaarden.

