FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION

LANTBRUKSFÖRSÄKRING

Försäkring för Lantbruksföretag
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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.
Villkoren är samlade i Villkor för försäkringar för gröna
näringar som är gemensamt för Lantbruksföretag,
Hästverksamhet samt Växthusverksamhet. De
fullständiga villkoren finns att hämta på vårt kontor
eller så ringer du oss så skickar vi dem till dig.

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 blir ersättningen?
Detta ingår i grundskyddet
• Egendomsförsäkring.
• Avbrottsförsäkring.
• Arrende- och hyresförlustförsäkring.
• Ansvarsförsäkring.
• Rättsskyddsförsäkring.
• Krisförsäkring.
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

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 4 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 4 prisbasbelopp. Kontakta oss om du
har behov av att utvidga din försäkring utöver denna
omfattningsgräns.

Rättsskyddsförsäkring
Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat-, rättegångsoch ombudskostnader vid tviste- och skattemål med
upp till 5 prisbasbelopp. Rättsskyddsförsäkringen gäller
inte för annan näringsverksamhet och körning för
annans räkning som överstiger 4 prisbasbelopp.
Kontakta oss om du har behov av att utvidga din
försäkring utöver denna omfattningsgräns.



Krisförsäkring
Ger rätt till krissamtal om du eller din familj drabbas av
personligt trauma, i vissa fall upp till 10 krissamtal per
anställd eller familjemedlem.

Förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden står i ditt försäkringsbrev.
Försäkringen förnyas varje år genom att du betalar
räkningen för försäkringen.
Du måste betala i tid för att försäkringen ska gälla.

Begränsad nötkreatursförsäkring
Du kan välja att lägga till en begränsad
nötkreatursförsäkring. Den lämnar ersättning om djur
till exempel tagit sig genom staketet och kommit bort
eller för djur som avlidit på grund av sjukdom eller
olycksfall. Har du behov av en mer omfattande
djurförsäkring kan du köpa Agrias fullständiga
nötkreatursförsäkring.
Självrisker
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. Du är välkommen att kontakta oss för
information och råd om den praktiska tillämpningen
av villkorets säkerhetsföreskrifter och skadeförebyggande åtgärder.
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.


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 skada.



Skogsförsäkring.
Skogsförsäkring Mer ersätter skador på din skog
eller ungskog genom till exempel brand, storm och
snöbrott.
Skogsförsäkring Bas ersätter dig vid skada genom
brand.

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.

Omfattning, avtalstid och priser
Detta är endast en översiktlig information. De
fullständiga villkoren finns att hämta på vårt kontor,
Storgatan 4 i Ramsele.
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.
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 vid hembesök,
utanför vårt kontor eller via telefon, 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 Ramsele Försäkringsbolag fått
av dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i
person-uppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för
att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra
våra avtal samt ge en god service.
Du har rätt att begära information om och rättelse
av de personuppgifter som finns om dig.
Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som
försäkringsgivare på ditt försäkringsbrev.
Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader för
ersättning som baseras på oriktiga uppgifter kan
bolagen använda sig 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 skade-reglering. Det innebär att vi 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 vår verkställande
ledamot som har haft ansvar för ditt ärende eller vår
klagomålsansvarige via mail:
forsakringsklagomal@gmail.com
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. När det gäller medicinska frågor kan
Personförsäkringsnämnden lämna yttrande,
www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.
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 hemförsäkring. Du
betalar då enbart självrisken.
Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar allmänna
upplysningar i frågor som rör försäkring,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.
Även den kommunala konsumentvägledningen kan
ge råd och information om försäkringar.
Om Ramsele Försäkringsbolag
Ramsele Försäkringsbolag är ett ömsesidigt och
självständigt försäkringsbolag.
Vi samarbetar med och är återförsäkrade i
Länsförsäkringar Västernorrland. För delar av
försäkringen kan därför Länsförsäkringar
Västernorrland (org nr 588000-3842, säte Härnösand)
vara försäkringsgivare.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.
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