
 

 

 

 

 

 

Biodlingsförsäkring 
Tilläggsförsäkring för Gårdsförsäkring 

Gäller från 2017-01-01 
 
 

Vår biodlingsförsäkring är till för dig som bedriver 

biodlingsverksamhet. Här får du en översiktlig infor- 

mation om hur försäkringen gäller. Denna tilläggsför- 

säkring gäller utöver din Gårdsförsäkring. 

 
Vem eller vad försäkringen gäller för 

Biodlingsförsäkringen gäller för din biodlingsverksamhet. För- 

säkringen är en tilläggsförsäkring till Gårdsförsäkringen. 

 Vår Gårdsförsäkring är till för dig som bedriver bland annat  

biodlingsverksamhet som hobby. 

Biodlingsförsäkringen gäller för din biodlingsverksamhet 

med egendom. 

Den gäller inte för bostadshuset och ditt personliga lös- 

öre. Denna egendom måste du försäkra i en villahem-, fritidshus 

eller hemförsäkring. Denna försäkring är ett komplement till 

ovan nämnda försäkringar. 

 

Grundskydd som alltid ingår 

I grundskyddet ingår egendoms-, ansvars-, rättsskydds- och 

krisförsäkring. 

 

Försäkrad egendom 

Din egendom som är försäkrad i Biodlingsförsäkringen är 

följande gårdslösöre: 

• Bikupa. 

• Skattlådor. 

• Redskap till exempel slungningsutrustning, perforatorer 

och avtäckare. 

• Djur – verksamhetens levande bin. 

• Produkter – producerade varor som till exempel honung, 

vax, avläggare, socker och paketbin. 

 
Försäkringen gäller för bisamhälle inom Norden utan angivet 

försäkringsställe. Byggnader som används för biodlingsverk- 

samheten försäkras i Gårdsförsäkringen. 

Högsta ersättning 

Gårdens lösegendom och gårdens markanläggningar ingår auto- 

matiskt i din försäkring, men till begränsade belopp: 

• gårdslösöre: 200 000 kronor, du kan utöka skyddet till 

400 000 kronor. 

• annans gårdslösöre: 40 000 kronor. 

• ritningar och arkivalier: 40 000 kronor. 

• pengar och värdehandlingar: 3 000 kronor. 

• gårdens markanläggningar: 80 000 kronor. 

• merutgifter och hyresbortfall under längst ett år: 

40 000 kronor. 

• sanering efter utströmning av vätska: 960 000 kronor. 

 
Viktiga begränsningar 

Viss egendom ingår inte i Gårdsförsäkringen. Det är bland  

annat trafikförsäkringspliktiga motorfordon (exempelvis trakto- 

rer och åkgräsklippare), registreringspliktiga släpfordon (exem- 

pelvis släpkärror till personbil), självgående lantbruksmaskiner, 

hästar och skog. Egendom som tillhör någon annan och som för- 

varas i dina gårdsbyggnader ingår inte heller i försäkringen. 

Denna egendom måste du köpa andra försäkringar för. Kontakta 

oss så hjälper vi dig med det. 

 

Skadehändelser 

Egendomen är försäkrad för skada orsakad av bland annat 

brand, åska, stöld, skada orsakad av, storm, hagel och vilda djur. 

För de olika skadehändelserna finns också undantag, 

begränsningar och aktsamhetskrav. För att du ska veta hur för- 

säkringen gäller i varje enskilt fall måste du läsa i villkoren. Om 

du inte följer aktsamhetskraven riskerar du att ersättningen vid 

en skada minskar eller uteblir. 

  



 

 

 

 

 
 

Ansvarsskydd 

Om du krävs på skadestånd i din verksamhet utreder vi om du är 

skadeståndsskyldig, förhandlar med din motpart, svarar för 

eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta 

ersättningsbelopp är 5 000 000 kronor. Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän svarar för Ansvarsförsäkringen. 

 

Rättsskydd 

Hamnar du i tvist ersätter vi ombuds- och rättegångskostnader 

vid vissa tviste- och skattemål. Högsta ersättningsbelopp är 

200 000 kronor. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

svarar för Rättsskyddsförsäkringen. 

 

Krisförsäkring 

Ger rätt till krissamtal om du eller din familj drabbas av person- 

ligt trauma i vissa fall. Högst tio krissamtal ingår i försäkringen. 

 

Självrisker 

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk. Väljer du en högre 

självrisk blir priset på försäkringen lägre. 

För vissa typer av skador gäller en särskild självrisk som ofta 

är högre än grundsjälvrisken. Vilka typer av skador det är kan 

du läsa om i försäkringsvillkoret. 

 

Var rädd om dina ägodelar 

Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som för- 

bättrar säkerheten för din egendom, dina djur och människor på 

din gård.  

 

Förnyelse av försäkringen 

Försäkringstiden står i ditt försäkringsbrev. Försäkringen löper 

per kalenderår. Efter det förnyas försäkringen varje år om inte 

uppsägning sker. 

 

Omfattning, avtalstider och priser 

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga vill- 

koren finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi 

dem till dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. 

Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan 

prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska. 

 

Vi står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


