agriwyn

versekeringsoplossings
vir die
Suid Afrikaanse
wynbedryf

•

Mutual & Federal Agri bied agriwyn aan, ‘n buigsame
versekeringsproduk wat geskik is vir die versekerings-behoeftes
van die Wynbedryf.

Sambreel en Breëspektrum gemeenregtelike
aanspreeklikheid

•

Persoonlike ongevalle, Groep persoonlike ongevalle en
Aangegewe voordele

•

Masjinerie breekskade (Verlies van winste en verslegting
van voorraad)

Hierdie gehalteproduk word gerugsteun deur voortreflike diens.
Die versekering van jou besigheid by Mutual & Federal gee jou
gemoedsrus in die wete dat jy deur ’n Maatskappy met formidabele
finansiële vermoëns beskerm word.
Die agriwyn-produk gee jou die buigsaamheid van ’n wye keuse van
dekkingsopsies om die beskerming te verskaf wat jy nodig het.

agriwyn – die voorkeurproduk vir die
Wynbedryf.
Die agriwyn produk bied jou ‘n omvattende reeks
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dekkings
•

Huiseienaars

•

Huisbewoners

•

Persoonlike en Sake alle risiko

•

Elektroniese toerusting

•

Brand

•

Geboue omvattend

•

Kantoorinhoud

•

Sake onderbreking

•

Voertuie

•

Motorbote, seiljagte en kleinvaartuie

•

Rekenings ontvangbaar

•

Diefstal

•

Geld

•

Glas

•

Eerlikheidswaarborg

•

Transito

•

Toevallige skade

•

Persoonlike aanspreeklikheid

•

Uitgebreide persoonlike regsaanspreeklikheid

•

Gemeenregtelike aanspreeklikheid

•

Werksgewersaanspreeklikheid

Die produk maak verder voorsiening vir:
•

Dienstewyn

•

Verskillende entiteite binne die Wynbedryf

•

Waardebepalings van wyn nagelang van individuele
behoeftes

•

Wyntenke en houers op ’n eerste verlies basis

Voordele
•

Snel-eisdienste

•

‘n Omvattende polis; een produk, een
dokument en een premie vir al jou korttermynversekeringsbehoeftes

•

Gemoedsrus dat die produk deur ’n maatskappy met
formidabele finansiële vermoëns gerugsteun word

•

Met kantore regoor die land, is Mutual & Federal
’n toonaangewende korttermynversekeringsmaatskappy in suider-Afrika

•

Polisse kan by jou behoeftes aangepas word

Met hierdie risiko verskansing bied Mutual & Federal Agri
genoegsame gemoedsrus en dekking aan die Wynbedryf teen
bekostigbare premies.

Kontak ons
Kontak jou makelaar of besoek ons webwerf by www.mf.co.za
vir meer inligting rakende die verkoopskantoor wat vir jou die
gerieflikste is.

Hierdie brosjure is slegs vir promosiedoeleindes. Die volledige bepalings, voorwaardes en
uitsluitings ten opsigte van dekking is vervat in die polisbewoording.
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‘n Lid van die

Versekeringsoplossings vir die Wynbedryf

Groep

Hierdie produk word onderskryf deur Mutual & Federal Versekeringsmaatskappy Beperk (FDV nr. 12).
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