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Med vår Försäkring för Lantbruksföretag får
du ett skydd som är väl anpassat för dig och din
verksamhet. Här är en översiktlig information
om hur försäkringen gäller.
Försäkringsvillkor
Villkoren är samlade i Villkor för försäkringar för gröna
näringar som är gemensamt för
• Försäkring för Lantbruksföretag
• Försäkring för Hästverksamhet
• Försäkring för Växthusföretag
De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också
ringa oss, så skickar vi dem till dig.

Detta ingår i grundskyddet
• Egendomsförsäkring.
• Avbrottsförsäkring.
• Arrende- och hyresförlustförsäkring.
• Ansvarsförsäkring.
• Rättsskyddsförsäkring.
• Tjänstereseförsäkring.
• Krisförsäkring.
Du kan köpa till extra skydd genom våra tilläggsförsäkringar.

Försäkrad verksamhet
Försäkring för Lantbruksföretag omfattar rörelsedelen i din
verksamhet och försäkrar jordbruks-, skogsbruks- och lantbruksföretag samt annan näringsverksamhet och körning för
annans räkning kopplade till dessa verksamheter (bland annat
självplockning, turismaktiviteter i form av skogsvandringar,
korttidsjakt, gårdsservering, växtodlingsarbete och väghållningsarbete på entreprenad).
Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat skada
orsakad genom brand, åskslag, elfenomen, kollision, vältning,
dikeskörning, transportskada, stöld, tjuvslakt, skadegörelse,
utströmning av vätska, naturskador och skador till följd av
avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Försäkringen

kan omfatta exempelvis byggnader, byggnadsinventarier,
verksamhetens maskiner och inventarier, djur, producerade
och inköpta produkter.
Begränsningar i din egendomsförsäkring
Egendomsförsäkringen gäller inte för bland annat hästar,
vindkraftverk, fiskodling och trafikförsäkringspliktiga fordon
(exempelvis traktorer, fyrhjulingar eller lastmaskiner), grönytemaskiner, vattenfarkoster eller skog. Viss egendom ingår automatiskt i din försäkring, dock till begränsade belopp (fribelopp).
Vilken egendom det gäller kan du läsa om i försäkringsvillkoret.
Försäkra till rätt belopp
Din egendom kan antingen försäkras till fullvärde eller försäkras till ett försäkringsbelopp. Samma skadevärderingsregler
gäller, men vid förstarisk är ersättningen begränsad till det försäkringsbelopp du valt. Kostnaden för att riva och röja efter en
skada ersätts alltid därutöver. Fullvärde tecknas för egendom
som är i bra skick och som du har för avsikt att återuppföra,
återanskaffa eller reparera om den skulle skadas. För egendom
som inte ska återställas för samma ändamål efter skada är oftast
förstariskförsäkring det lämpligaste alternativet.
Hur stor blirersättningen?
Ersättningens storlek beror bland annat på om du väljer att återställa egendomen eller inte. Ålder och slitage påverkar också
värdet. De fullständiga skadevärderingsreglerna finns i
försäkringsvillkoret.
Avbrotts-, Arrende- och Hyresförlustförsäkring

Avbrottsförsäkringen ersätter minskning av täckningsbidraget du
kan få till följd av en ersättningsbar egendomsskada i verksamheten. Du kan även få ersättning för extrakostnader som kan uppstå för att driva verksamheten vidare i syfte att begränsa skadans
omfattning. Högsta ersättning för annan näringsverksamhet respektive körning för annans räkning är fyra prisbasbelopp vardera.
Kontakta oss om du vill höja det försäkringsbeloppet.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ger dig skydd vid skadeståndskrav för
person- eller sakskada som ditt lantbruksföretag kan orsaka.
Det kan till exempel gälla djur som skadar annans egendom,
besprutningsskador eller att produkter som sålts vållar skada.
Vi utreder skadeståndsskyldighet, förhandlar med din motpart,
svarar för eventuella rättegångskostnader och om du är skadeståndsskyldig betalar vi ditt skadestånd.
Ansvarsförsäkringen gäller inte för annan näringsverksamhet
och körning för annans räkning som överstiger fyra
prisbasbelopp. Kontakta oss om du har behov av att utvidga din
försäkring utöver denna omfattningsgräns. Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän svarar för ansvarsförsäkringen.
Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat-, rättegångs- och
ombudskostnader vid tviste- och skattemål med upp till fem
prisbasbelopp.
Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för annan näringsverksamhet och körning för annans räkning som överstiger fyra
prisbasbelopp. Kontakta oss om du har behov av att utvidga din
försäkring utöver denna omfattningsgräns. Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän svarar för rättsskyddsförsäkringen.
Tjänstreseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ger ett reseskydd när du reser på studieeller inköpsresor i tjänsten. Försäkringen gäller i 15 dagar och
omfattar bland annat kostnader vid akut sjukdom och olycksfallsskada, vårdkostnader, tandskadekostnader och resekostnader.
Behöver du ett reseskydd under en längre tid och kontaktar oss före
avresan, kan vi erbjuda en mer omfattande tjänstereseförsäkring.
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän svarar för
tjänstereseförsäkringen.
Krisförsäkring

Ger rätt till krissamtal om du eller din familj drabbas av personligt trauma, i vissa fall upp till tio krissamtal per anställd eller
familjemedlem.

Självrisker
Du väljer själv grundsjälvrisk för din försäkring. Om du väljer
en högre självrisk får du ett lägre pris.
För vissa skadehändelser gäller alltid en högre självrisk
än grundsjälvrisken. Dessa kan du läsa mer om i försäkringsvillkoret.

Förebygg skada
Som försäkringstagare måste du uppfylla de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsvillkoret, annars kan din ersättning reduceras eller helt utebli vid en skada.

Kom ihåg att det är speciellt viktigt att kontakta oss om du
planerar att göra en ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad.

Våra tilläggsförsäkringar
Nedan ger vi en kort beskrivning av våra tilläggsförsäkringar.
Det finns också separat mer utförlig information om respektive
tilläggsförsäkring.
Maskinskadeförsäkring

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och
kan tecknas antingen individuellt eller för verksamhetens alla
maskiner, byggnadsinventarier och markinventarier. Vid
maskinskada ersätts reparationskostnad och hyra av likvärdig
maskin under reparationstiden. Vid haveri i till exempel en
utfodringsanläggning ersätts skadan på maskinen, merkostnader och ekonomiska förluster i djurproduktionen.
Skogsförsäkring

Vi erbjuder tre olika försäkringsskydd för din skog. Skogsförsäkring Max är vår mest omfattande produkt som ersätter
vid plötsliga och oförutsedda skogsskador genom till exempel
vilt, granbarkborre och gremmeniella, men ger samtidigt ett
traditionellt försäkringsskydd vid till exempel brand, storm och
snöbrott. Skogsförsäkring Mer ersätter skador på din skog eller
ungskog genom till exempel brand, storm och snöbrott. Den
ersätter även skador på skogsföryngring genom torka, frost och
insektsangrepp. Skogsförsäkring Bas ersätter dig vid skada
genom brand. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän svarar
för Skogsförsäkringen.
Husbocks- och Hästmyreförsäkring

Försäkringen ersätter sanering och reparation av byggnad som
angrips av husbock eller hästmyror. Vilka byggnader som
omfattas framgår av ditt försäkringsbrev.
Biodlingsförsäkring

Försäkringen gäller för din biodlingsverksamhet och ger ett
skydd med samma omfattning som grundskyddet i Försäkring
för Lantbruksföretag. Därutöver gäller försäkringen även
för skador orsakade av vilda djur och besprutnings- och
bepudringsskador.

Mer om din försäkring
Förnyelse och betalning av försäkringen

Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller
per kalenderår och förnyas årligen genom att du betalar
aviserad premie. Du måste alltid betala i tid för att försäkringen ska gälla. Sista betalningsdatum anges på fakturan som
följer med ditt försäkringsbrev.
Omfattning, avtalstid och priser

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.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du
lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din
möjlighet att få ersättning om något skulle hända.

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller
utanför vårt kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att
ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har
du hunnit betala får du pengarna tillbaka med avdrag för den tid
som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som BohusAssuransen hämtar in om dig
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen
(PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera
försäkringen, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra våra avtal, framställa rättsliga
anspråk och ge en god service. De kan också användas för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser och för andra
ändamål vilket framgår av försäkringsvillkoren. Uppgifterna är
avsedda att i första hand användas inom BohusAssuransen men
kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och
organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med
inom och utom EU- och EES-området, samt till myndigheter om

vi har skyldighet till det enligt lag. Telefonsamtal som sker
med dig kan komma att spelas in för dokumentation av lämnade
uppgifter. Du har rätt att begära information om och rättelse av
de personuppgifter som finns om dig. Hör av dig om något är
felaktigt så rättar vi det. Du har även rätt att anmäla att dina
personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring.
Fullständig information om vår behandling av dina personuppgifter finns i villkoren för din produkt som du kan hitta på
vår webbplats. Personuppgiftsansvarig är BohusAssuransen
Försäkringsbolag Ömsesidigt.

Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av
ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt
uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i
samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på
om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171,
104 51 Stockholm.

Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende
är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i första
hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår
klagomålsansvarig.
Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna
reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, www.arn.se, 08-508 860 00. Prövningen är kostnadsfri för dig. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt
ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom
rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart självrisken.
Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och
information. Mer information hittar du på vår webbplats.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

