FÖRKÖPSINFORMATION

Gäller från 2017-01-01

Särskilda Gårdsbyggnader
Här får du en översiktlig presentation av
Särskilda Gårdsbyggnader som är en
tilläggsförsäkring till Gårdsförsäkring, Försäkring
för Lantbruksföretag och Försäkring för
Hästverksamhet. Du får veta vad din försäkring
gäller för och vad du måste göra för att
försäkringen ska gälla. Det är den fullständiga
texten i försäkringsvillkoren som gäller vid en
skada. Villkoren får du genom att kontakta oss
eller genom att hämta dem på vår hemsida.
Vad ersätter försäkringen

återställa byggnaden eller byggnadsdelens särart vad
gäller byggnadsmetoder eller material.
Skadehändelser

Egendomen är försäkrad vid skada orsakad av bland
annat brand, explosion, åska, stöld, skadegörelse,
kollision, naturskador, utströmning av vätska och elavbrott.
För de olika skadehändelserna finns också undantag
och begränsningar. För att du ska få veta hur försäkringen
gäller i varje enskilt fall måste du läsa i villkoren.
För att din försäkring ska gälla fullt ut ställer vi också
grundläggande krav som du måste uppfylla. Om du inte
följer kraven riskerar du att ersättningen vid en skada
minskar eller uteblir.

Försäkringen ersätter de ökade kostnader som du kan få
om du vill uppföra en byggnad med speciella material
eller metoder. Det kan till exempel vara en timrad byggnad
eller snickarglädje som du vill återställa på samma
speciella sätt efter en skada.
Vad är försäkrat

Försäkringen gäller för de byggnadsdelar eller
byggnadsdetaljer som du valt att köpa försäkringen för.
Varje särskild byggnadsdetaljs utseende och
egenskaper dokumenteras så att det vid skada framgår
vad du har för säkrat.

Ersättningsregler

Vid en skada på exempelvis en timrad byggnad kan du
välja att återställa byggnaden i samma skick som före
skadan. Det är då din uppgift att hitta hantverkare och ta
fram underlag för materialval. Detta ska godkännas av oss
innan återställandet påbörjas.
Om du inte vill återställa den skadade byggnaden eller
byggnadsdelen kommer vi att värdera den till sitt
marknadsvärde.
Självrisker

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk. Väljer du en
Försäkra till rätt belopp

Varje byggnadsdel och byggnadsdetalj försäkras med försäkringsbelopp. Vi hjälper dig att välja försäkringsbelopp
utifrån vad du vill göra om en skada skulle inträffa.
Försäkringsbeloppet ska räcka till de ökade kostnaderna
för att

högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.
För vissa typer av skador gäller en särskild självrisk.
Den är oftast 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
förbättrar säkerheten för människor, djur och egendom 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.

