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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Gårdsförsäkring - en försäkring som kan ge ersättning för skada på dina gårdsbyggnader, gårdens markanläggningar och gårdens lösegendom.
Dessutom innehåller den ansvarsskydd, rättsskydd och krisförsäkring. Försäkringen är anpassad för dig som äger eller bor på en lantbruksfastighet och som inte bedriver verksamhet i större omfattning. Om du har intäkter från gården som överstiger 50 000 kronor per år (exklusive
skogsbruk) ska du teckna någon av våra försäkringar för Gröna näringar. Gårdsförsäkring gäller för dig som försäkringstagare och de medlemmar av ditt hushåll som är folkbokförda och bosatta på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsbelopp:
Försäkringsbeloppen framgår av ditt försäkringsbrev eller din offert.
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Egendomsskydd för dina gårdsbyggnader, gårdens
markanläggningar och gårdens lösegendom.
Försäkringen ersätter:
3 Brand-, blixtnedslag, explosions- och
nedsotningsskada.
3 Skada som uppkommer genom stöld, tjuvslakt
och skadegörelse.
3 Skada på egendom genom kollision, vältning,
påkörning och dikeskörning samt på
transporterat gods.
3 Storm-, hagel- och snötrycksskada.
3 Översvämnings- och naturskador.
3 Skada på egendom till följd av dammbrott.
3 Vatten-, olje- och andra läckageskador.
3 Merutgifter och hyresbortfall om dina
gårdsbyggnader eller gårdslösöret blir
obrukbart till följd av en egendomsskada.
3 Skada på gårdsbyggnad som är under
uppförande, om- eller tillbyggnad under
försäkringsåret (investeringsskydd).
3 Skada till följd av elavbrott.
Personskydd för dig och medförsäkrade
3 Krisförsäkring - behandlingskostnad hos
psykolog eller terapeut om du drabbats av
exempelvis en brand på gården eller i din skog.
3 Ansvarsförsäkring - om någon skulle kräva dig
på skadestånd kopplad till den fastighet eller
verksamhet som omfattas av försäkringen.
3 Rättsskyddsförsäkring - om du hamnar i en tvist
kopplad till den fastighet eller verksamhet som
omfattas av försäkringen.
Ersättningsbeloppen skiljer sig åt för de olika delmomenten av försäkringen. Beloppen framgår av
ditt försäkringsbrev och villkor.

Möjliga tilläggsförsäkringar - se försäkringsbrevet
eller din offert vad som ingår i din försäkring
Allriskförsäkring Gårdslösöre
Särskilda Gårdsbyggnader
Skogsförsäkring
Husbocks- och hästmyreförsäkring
Biodlingsförsäkring
Se försäkringsbrevet för närmare information om
vilka tilläggsförsäkringar som ingår i din försäkring,
och vilka du kan välja till själv

Vad ingår inte i försäkringen?
I Gårdsförsäkring ingår inte bland annat
2 Skada på motordrivna fordon för vilka trafikskadelagen gäller.
2 Skada på registreringspliktiga släpfordon.
2 Skada på fyrhjulingar.
2 Skada på vatten- eller luftfarkost.
2 Skada på växthus och egendom däri.
2 Skada på andra djur än nötkreatur, får, getter,
grisar och fjäderfän.
2 Skada på egendom som du enligt lag inte får ha
eller använda.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de viktigaste.
För en del saker har vi ett högsta ersättningsbelopp. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad som gäller.
Försäkringen täcker inte:
1 Annan skada på obärgad gröda än skada genom brand
eller transport.
1 Stöld och skadegörelse som begås av någon som har
tillåtelse att vara i, eller har fått nyckel till dina
byggnader.
1 Skada genom storm, hagel och snötryck som har
samband med bristfällig konstruktion, utförande eller
material, ingrepp i bärande stomme, försummat
underhåll, korrosion, angrepp av röta eller
skadedeinsekter.
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Skada på vagn, kärra eller annat efterfordon som
uppkommer i samband med tippning.
Skada genom dammbrott i kraftverksdamm eller
regleringsdamm för elverksproduktion.
Skadeståndskrav som inte har samband med ägandet
eller brukandet av din lantbruks- eller skogsfastighet.
Skadeståndskrav som gäller dig som ägare eller förare
av båt och motordrivet fordon.
Skadeståndskrav som uppkommit med anledning av
byggnads- eller sprängningsarbete för annans räkning.
Rättskydd vid tvister som inte har samband med ägandet
eller brukandet av din lantbruks- eller skogsfastighet.
Rättsskydd vid tvister om belopp under ett halvt
prisbasbelopp och brottmål.

Var gäller försäkringen?
3 För gårdsbyggnader och gårdens markanläggningar gäller försäkringen på det försäkringsställe som anges i
försäkringsbrevet. För gårdens lösegendom gäller försäkringen inom Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen och
betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats.
Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Aktsamhetskrav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att skotta snö från dina tak samt
att låsa dörrar till sadelkammare och verkstad. Om du inte följer dessa regler kan du få lägre ersättning vid skada eller stöld.
Läs om aktsamhetskraven i försäkringsvillkoret.
När en skada inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
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Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen genom att höra av
dig till oss. Du har i övriga fall rätt att säga upp försäkringen vid avtalstidens slut.

