
FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSFÖRETAG FÖRKÖPSINFORMATION 

Försäkring för Lantbruksföretag 
Gäller från 2018-05-25 

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 näring-
ar 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 verk-
samhet och försäkrar jordbruks-, skogsbruks- och lantbruksföretag 
samt annan näringsverksamhet och körning för annans räkning 
kopplade till dessa verksamheter (bland annat självplockning, tur-
ismaktiviteter i form av skogsvandringar, korttidsjakt, gårdsserver-
ing, växtodlingsarbete och väghållningsarbete på entreprenad). 

Egendomsförsäkring 

Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat skada orsakad 
genom brand, åskslag, elfenomen, kollision, vältning, dikes körn-
ing, 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, vind-
kraftverk, fiskodling och trafikförsäkringspliktiga fordon (exem-
pelvis traktorer, fyrhjulingar eller lastmaskiner), grönytemaskiner, 
vattenfarkoster eller skog. Viss egendom ingår automatiskt i din 
försäkring, dock till begränsade belopp (fribelopp). Vilken egen-
dom 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 försäkringsbe-
lopp 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 repar-
era 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? 
Ersättningens storlek beror bland annat på om du väljer att återstäl-
la egendomen eller inte.Ålder och slitage påverkar också värdet. 
De fullständiga skadevärderingsreglerna finns i försäkringsvillko-
ret. 

Avbrotts-, Arrende- och Hyresförlustförsäkring 

Avbrottsförsäkringen ersätter minskning av täckningsbidraget du 
kan få till följd av en ersättningsbar egendomsskada i verksam-
heten. Du kan även få ersättning för extrakostnader som kan upp-
stå 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, besprut-
ningsskador 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-, rättegångs- och ombud-
skostnader vid tviste- och skattemål med upp till 5 prisbasbelopp. 

Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för annan näringsverksam-
het och körning för annans räkning som överstiger 4 prisbasbe-
lopp. Kontakta oss om du har behov av att utvidga din försäkring 
utöver denna omfattningsgräns. 

Tjänstreseförsäkring 

Tjänstereseförsäkring ger ett reseskydd när du reser på studie- eller 
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. 

Krisförsäkring 

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

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 nötkreaturs-
försäkring. 

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 reduc-
eras eller helt utebli vid en skada. Du är välkommen 
att kontakta oss för information och råd om den praktiska tillämp-
ningen 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. 
Är säkerhetsstandarden bättre än villkorets minimikrav, kan du 
få lägre pris. Dessutom minskar alltid en hög säkerhet risken för 
allvarliga skador och långa avbrott i din verksamhet. På vår webb-
plats finns många skadeförebyggande råd och vår broschyr ”Din 
gårds säkerhet”. 

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 maski-
ner, 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 förlus-
ter i djurproduktionen. 

Skogsförsäkring 

Vi erbjuder tre olika försäkringsskydd för din skog. Skogs-
försäkring Max är vår mest omfattande produkt som ersätter vid 
plötsliga och oförutsedda skogsskador genom till exempel vilt, 
granbarkborre och gremmeniella, men ger samtidigt ett tradi tio-
nellt 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. 

Särskilda gårdsbyggnader 

Försäkringen ersätter merkostnader för att återställa en byggnads 
särart vad gäller byggnadsmetoder och material, till exempel tim-
rade byggnader eller med konstnärlig utsmyckning. 

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. 



Grödaförsäkring 

Försäkringen ersätter hagelskador på gröda. Omsåddsskador under 
vår- och höstbruket på grund av vissa skadehändelser ersätts också. 

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. 

Mer om din försäkring 
Förnyelse och betalning av försäkringen 

Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Den är normalt ett 
år 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. 
Du får också regelsamlingen ”Länsförsäkringars och Agrias krav 
på driftlarm och reservelverk för lantbruksdjur och produkter”, 
genom att kontakta oss på samma sätt. 

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 mö-
jlighet att få ersättning om något skulle hända. 

Om du ångrar dig 
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller 
utanför våra 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 distan-
savtal och avtal utanför affärslokaler. 

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. Personuppgifts-
ansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. 

Dina personuppgifter
Hos Inlands har vi alltid värnat om din integritet och säkerhet. Vi 
har följt den tidigare PersonUppgiftsLagen och hanterat din data 
varsamt. PUL har nu ersatts av dataskyddsförordningen GDPR. Den 
styr hur företag och organisationer sparar och använder information 
som innehåller personuppgifter. Då vi sedan tidigare inte lagrat 
någon onödiga data om dig eller förvarat den på osäkra platser 
kommer förändringen framöver inte bli stor. Liksom tidigare kan 
vi komma att spela in telefonsamtal i syfte att säkerställa kvaliten 
i hantering av försäkringsavtal. Vill du veta mer i detalj hur vi 
hanterar personuppgifter och förehåller hos till GDPR, så finns det 
att läsa om på  
www.inlands.se.

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 klagomål-
sansvariga/kundombudsman. 

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. 

Om Inlands Försäkringsbolag
Inlands Försäkringsbolag är ett lokalt socken- och häradsbolag 
som bildades 1857 och verkar inom Kungälvs kommun. Vi sa-
marbetar på flera områden med (och är återförsäkrade hos) Läns-
försäkringar Göteborg och Bohuslän, som också hanterar och är 
försäkringsgivare för vissa delar av försäkringen. Inlands tecknar 
förutom försäkring för Gårdsförsäkring även Lantbruksföretag, 
Villa- och Fritidshusförsäkring, Villahem-/Hemförsäkring samt 
Bostadsrättsförsäkring.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

 

www.arn.se,


Tel 0303-16280
E-mail info@inlands.se
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