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Gäller från 2017-01-01

Här får du en översiktlig presentation av Allriskförsäkring Gårdslösöre som är en tilläggsförsäkring till Gårdsförsäkring. Du får veta vad försäkringen gäller för och vad du måste göra för att
försäkringen ska gälla. Det är den fullständiga
texten i försäkringsvillkoren som bestämmer
innehållet i ditt skydd vid skada. Villkoren får du
genom att kontakta oss eller genom att hämta
dem på vår hemsida.
För vad gäller försäkringen
Allriskförsäkringen gäller för skada eller förlust genom plötslig
och oförutsedd händelse. Det betyder att försäkringen gäller när
maskinen, installationen eller redskapet går sönder av sig självt.

Allriskförsäkringen ersätter inte skada som beror på förslitning eller bristande underhåll.
Ett krav för att få lägga till Allriskförsäkring Gårdslösöre är
att du har allriskförsäkring för ditt privata lösöre.

Försäkringen gäller även för:
• Ledningar, kulvertar, installationer (exempelvis pumpar).
• Stängsel.

Undantag
Försäkringen gäller inte för djur, växter, växtodlingsprodukter,
kontanter och värdehandlingar.

Ersättningsregler
Vid skada värderas gårdslösöret på samma sätt som i din Gårdsförsäkring. Det innebär i de flesta fall att vi räknar ut återställandekostnaden, det vill säga kostnaden för reparation eller för att byta
ut det skadade föremålet. Högst ersätts det skadade föremålets
marknadsvärde.

Högsta ersättning
Högsta ersättningsbelopp är:
• 40 000 kronor om ditt gårdslösöre är försäkrat till
200 000 kronor.
• 80 000 kronor om ditt gårdslösöre är försäkrat till
400 000 kronor.

Vad är försäkrat

Självrisk

Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Allriskförsäkringen gäller för
följande gårdslösöre:
• Maskiner, vagnar, arbetsbodar och redskap.
• Verkstadsutrustning, reservdelar till gårdens maskiner.
• Seldon, sadlar, remtyg och sulkyer.
• Dator, kontorsinventarier.

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk. Väljer du en
högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

Var rädd om dina ägodelar

För att försäkringen ska gälla fullt ut ställer vi grundläggande
krav som du måste uppfylla. Om du inte följer reglerna riskerar
du att ersättningen vid en skada minskar eller uteblir.
Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som
förbättrar säkerheten för din egendom, dina djur och människor
på din gård

Förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden står i ditt försäkringsbrev. Försäkringen
gäller per kalenderår och förnyas varje år genom att du
betalar räkningen för försäkringen. Du måste betala i tid för
att försäkringen ska gälla.

För att du som försäkringstagare ska få bra
och tydlig information om innehållet i och
omfattningen av din försäkring, har vi
markerat med en pil framför text som
innehåller extra viktig information för dig.


I din försäkring kan det finnas vissa
begränsningar i försäkringsskyddet.


Det kan även finnas viktiga aktsamhetskrav
som du måste känna till och iaktta för att
din försäkring ska gälla fullt ut.


Som försäkringstagare har du också
skyldighet att anmäla eventuell riskökning
för att inte ditt försäkringsskydd ska
påverkas.


Dessutom är det viktigt för dig att känna
till hur du kan förnya din försäkring vid
avtalstidens slut så att du inte går miste
om ersättning om olyckan skulle vara
framme.

