Försäkring för
Lantbruksföretag
För- och efterköpsinformation
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. Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en
skada. Villkoren finns på vår webbplats. Du kan också kontakta oss så skickar
vi dem till dig. Vi lämnar rådgivning om denna försäkring.
Försäkringsvillkor
Villkoren finns samlade i Villkor för Försäkringar för Gröna näringar som är gemensamt
för
• Försäkring för Lantbruksföretag
• Försäkring för Hästverksamhet
• Försäkring för Växthusföretag
Detta ingår i grundskyddet
Försäkringsgivare för momenten Ansvar,
Rättsskydd, Skog samt Reseskydd är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
• Egendomsförsäkring
• Avbrottsförsäkring
• Arrende- och hyresförlustförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Tjänstreseförsäkring
• Krisförsäkring

Du kan köpa till extra skydd genom våra til�läggsförsäkringar.
Försäkrad verksamhet
Försäkring för Lantbruksföretag omfattar
rörelsedelen i din lantbruksverksamhet och
försäkrar jordbruks-, skogsbruks-, växthusoch hästverksamhet. Dessutom ingår annan
näringsverksamhet och körning för annans
räkning upptill en årlig bruttointäkt om vardera 4 prisbasbelopp, om inte annat framgår
av försäkringsbrevet. Vilka verksamheter och
körslor som omfattas av försäkringen anges i
villkoret. Här är exempel på sådana:
• väghållningsarbeten
• växtodlingsarbeten
• turism och gårdsservering.



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, verk
samhetens maskiner och inventarier, djur och
producerade och inköpta produkter. Försäkringen skyddar också de investeringar du gör
under försäkringsåret. Inför årsförfallodagen
måste du anmäla till oss vilka förändringar
som skett, så att försäkringen är aktuell.
Annars kan egendomen vara oförsäkrad.

Gäller från 2020-01-01

Vad ersätts inte?
Egendomsförsäkringen gäller inte för bland
annat hästar, vindkraftverk, fiskodling och
trafikförsäkringspliktiga fordon (exempelvis
traktorer, fyrhjulingar eller lastmaskiner),
drönare, vattenfarkoster eller skog. För växthus finns ett begränsat försäkringsskydd
men tillägg kan tecknas för storm, hagel och
snötryck. Viss egendom ingår automatiskt i
din försäkring, dock till begränsade belopp
(fribelopp). Vilken egendom det gäller kan du
läsa om i försäkringsvillkoret.

Högsta ersättning för annan näringsverksamhet
respektive för körning för annans räkning är
4 prisbasbelopp, om inte annat anges i ditt
försäkringsbrev.

Försäkra till rätt belopp
Din egendom kan antingen försäkras till fullvärde eller förstariskförsäkras 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.

Ansvarsförsäkring
Ger dig skydd vid skadeståndskrav för personeller sakskada som ditt lantbruksföretag kan
orsaka. Det kan till exempel gälla djur som
skadar annans egendom, besprutningsskador
eller att produkter som sålts vållar skada. För
annan näringsverksamhet respektive för körning för annans räkning gäller försäkringen
endast om den årliga bruttointäkten är högst
4 prisbasbelopp, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Hur stor blir ersättningen?
Ersättningens storlek beror bland annat på
vad du väljer att göra med din skadade egendom, om du väljer att återställa egendomen
eller inte. Ålder och slitage påverkar också
värdet. De fullständiga skadevärderings
reglerna finns i försäkringsvillkoret.
Avbrotts-, Arrende- och Hyresförlust
försäkring
Avbrottsförsäkringen gäller om verksamheten hindras efter ersättningsbar egendomsskada eller vid oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, vatten, gas, värme eller
data- och telekommunikation. Försäkringen
ersätter den minskning av täckningsbidrag du
kan få på grund av avbrottet. I täcknings
bidraget ingår vinst och fasta kostnader inklusive anställdas löner. Du kan även få ersättning för extrakostnader som kan uppstå
för att driva verksamheten vidare i syfte att
begränsa skadans omfattning. Om avbrottet
beror på en egendomsskada hos din leverantör
får du ersättning med upp till femton prisbasbelopp. Har du försäkrat byggnad ingår också
ersättning för hyresförlust under högst
24 månader.
Om verksamheten upptas inom de tidsgränser som anges i villkoret ersätts avbrott
högst under
• 24 månader i djurproduktion
• 18 månader i växthusproduktion
• 12 månader annan produktion

Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter bland annat inte bortfall av täckningsbidrag vid växtodling i jordbruk, utan endast hyra av ersättningsmaskin.
Försäkringen ersätter inte heller bortfall av
täckningsbidrag från hästförsäljning och tävlingsverksamhet med hästar.

Detta hjälper vi dig med
• Vi utreder om du är skadeståndsskyldig.
• Vi förhandlar med den som ställt kravet.
• Vi för din talan vid en eventuell rättegång
och svarar då också för rättegångskostnaderna.
• Vi betalar det skadestånd du är skyldig
att betala. Högsta ersättningsbelopp är
10 000 000 kronor. I vissa fall är dock den
högsta ersättningen begränsad. Exempelvis för egendom som du lånar, leasar eller
hyr samt för djur som du omhändertar, då
den högsta ersättning är 2 prisbasbelopp.
För egendom som du monterar, reparera,
skördar, lagrar eller ställer upp är högsta
ersättningen 5 prisbasbelopp.
Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter bland annat inte
skadeståndskrav
• som gäller dig som ägare eller förare av
annat trafikförsäkringspliktigt motor
drivet fordon än de självgående maskiner
som är angivna i försäkringsbrevet
• för skada genom drönare
• för skada som orsakats genom att du
brutit mot lagen.
Rättsskydd
Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudsoch rättegångskostnader vid tvistemål som
uppkommer i försäkrad verksamhet. Försäkringen omfattar även vissa skattemål,
förvaltningsmål och miljömål.
Normalt är högsta ersättningsbelopp
5 prisbasbelopp per skada och maximalt
30 prisbasbelopp för samtliga tvister som

uppkommer under samma försäkringsår.
För annan näringsverksamhet respektive för
körning för annans räkning gäller försäkringen endast om den årliga bruttointäkten är
högst 4 prisbasbelopp, om inte annat anges
i försäkringsbrevet.
Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller inte för alla typer av tvister.
Exempel på undantag är tvist:
• vid småmål, det vill säga mål där tviste
föremålets värde understiger ett halvt
prisbasbelopp. Undantaget tillämpas inte
vid tvist på grund av försäkringsavtalet
• som rör anställningsförhållanden
• som gäller försäkrad i egenskap av ägare,
brukare eller förare av motordrivet fordon,
husvagn eller annat släpfordon eller av
vatten- eller luftfarkost och där skadan
kan eller skulle kunna omfattas av motorförsäkring.
Försäkringen ersätter inte heller kostnader
för eget arbete, inkomstbortfall, resor eller
uppehälle.
Tjänstreseförsäkring
Tjänstereseförsäkring ger ett reseskydd när du
och dina arbetstagare reser på studie- eller
inköpsresor i tjänsten. Försäkringen gäller i
45 dagar och omfattar bland annat kostnader
för läkar- och sjukhusvård vid akut sjukdom
och olycksfallsskada, resgodsskydd, rese
avbrott och försening.
Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller till exempel inte för kostnader som beror på att vårdbehov förelåg redan
då den försäkrade påbörjade resan. Den omfattar inte heller skada som har samband med
deltagande i tävling eller träning med motordrivet fordon eller vid deltagande i sport,
idrottstävling eller organiserad träning som
professionell idrottsutövare.
Krisförsäkring
Försäkringen gäller för behandlingskostnad
hos psykolog eller terapeut om du och din
familj drabbas av exempelvis en brand på gården
eller om en närstående person avlider. Försäkringen ersätter högst 10 stödsamtal per person.
Självrisker
Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Har du en högre självrisk får du ett lägre
pris. För vissa skadehändelser gäller en högre
självrisk än grundsjälvrisken. Dessa särskilda
självrisker kan du läsa mer om i villkoret.
Säkerhetsföreskrifter
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid en
skada måste du följa de säkerhetsföreskrifter
som finns i försäkringsvillkoren. Annars kan

ersättningen minskas eller helt utebli. Hur stor
nedsättningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat skadan och dess omfattning.
Här är några av de viktigaste kraven:
I syfte att förhindra eller begränsa skada
måste du
• se till att skotta taken på dina byggnader så
att inte stora mängder snö samlas på dem
• förvara egendom t.ex. verktyg, verkstadsutrustning, växtskyddsmedel, hästutrustning, elektronik och maskiner i utrymme/
lokal låst med godkänd låsenhet
• följa säkerhetsföreskrifter i försäkringsbrevet
• iaktta föreskrifter från tillverkare eller
motsvarande
• följa de LBK-rekommendationer som
anges i säkerhetsföreskrifterna
• skydda dina djur, produkter och växthusväxter med larm och reservelverk enligt
anvisningarna i foldern Länsförsäkringar
och Agrias krav på driftslarm och reservelverk för lantbruksdjur, produkter och
växthusväxter.
LBKs Rekommendationer och ”Länsförsäkringar och Agrias krav på driftlarm och reserv
elverk för lantbruksdjur, produkter och växthus
växter” hittar du på www.bohusassuransen.se
och www.lantbruketsbrandskydd.nu.
Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande
åtgärder som förbättrar säkerheten för din
egendom, dina djur och människor på din
gård. På vår webbplats finns skadeförebyggande råd och vår broschyr ”Din gårds säkerhet”.
Tilläggsförsäkringar
Här är 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 verksamhets-,
byggnads- och markinventarier. Vid maskinskada ersätts reparationskostnad och
hyra av likvärdig maskin under reparationstiden. Vid haveri i till exempel en utfodringsanläggning ersätts skadan på maskinen och eventuell avbrottsförlust.
• Särskilda Gårdsbyggnader. Om du har
byggnader på din gård som är byggda på
ett speciellt sätt, exempelvis byggnader
som är timrade eller med konstnärlig utsmyckning, ger den här försäkringen dig
möjlighet att återställa byggnaden på
samma sätt efter en skada.
• Skogsförsäkring. Vi erbjuder tre olika försäkringsskydd för din skog. Skogsförsäkring Max ersätter vid plötsliga och oförut-

sedda skogsskador genom till exempel
vilt, granbarkborre och gremeniella, 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,
samt vid skador på dina föryngringar genom torka, frost, svamp, sork, insekter
och tjäder. Skogsförsäkring Bas ersätter
dig vid skada genom brand.
• Biodlingsförsäkring. Försäkringen gäller
för din biodlingsverksamhet och ger ett
skydd med samma omfattning som
grundskyddet i villkoret för Gröna näringar. Därutöver gäller försäkringen även för
skador orsakade av vilda djur och besprutnings- och bepudringsskador.
• Grödaförsäkring. Försäkringen ger ekonomiskt skydd om din gröda drabbas av hagelskador, om du blir tvungen att så om
på våren eller hösten eller om salmonella
upptäcks i vissa lagrade grödor.
• Startskydd för nya verksamheter. Om du
planerar att börja med exempelvis entreprenadverksamhet, gårdsslakteri, vård
och rehabilitering, så kan du teckna ett
särskilt startskydd för denna verksamhet.
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.
Förnyelse och betalning av försäkringen
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet.
Den är normalt per kalenderår och därefter
förnyas försäkringen 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.
Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter
finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats.
Kontakta oss om du vill få informationen
skickad till dig.
De personuppgifter som vi samlar in om
dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna
samlas in för att vi ska kunna teckna och full-

göra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en
helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk
och marknadsföring.
I första hand använder vi uppgifterna
inom länsförsäkringsgruppen men de kan i
vissa fall lämnas till företag, föreningar och
organisationer som länsförsäkringsgruppen
samarbetar med inom och utanför EU och
EES-området. Personuppgifter kan också
lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga
till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar och skador på sakförsäkringar kan även
lämnas ut till personer du delar hushåll med.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Allmänna
uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens
gemensamma kundregister. För behandling
av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.
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.
Bolaget kan också komma att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet för försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter och eftersökning
av stulen egendom.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB,
Box 24171, 104 51 Stockholm.
Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är
Larmtjänst AB, Box 24158, 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. Under informationen ”Om våra åsikter går isär” på vår webbplats hittar du information om vem som är klagomålsansvarig.
Om du ändå är missnöjd kan du 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.
Mer information hittar du på vår webbplats.

