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Lantbruk 

För- och efterköpsinformation 

Gäller från 2018-01-01 

Detta är en översiktlig information om 

Lantbruksförsäkringen. Försäkringen innehåller viktiga 

begränsningar och aktsamhetskrav. Om något skydd är 

särskilt viktigt för dig bör du därför ta reda på om det 

omfattas av försäkringen. De fullständiga villkoren finns 

på vår webbplats. Du kan också ringa oss så skickar vi 

villkoren till dig. 

Försäkringsvillkor 

Villkoret som gäller för lantbruksförsäkringen är L11. 

Vad ingår i grundskyddet? 

 Egendomsförsäkring 

 Driftavbrottsförsäkring 

 Ansvarsförsäkring 

 Rättsskyddsförsäkring 

Grundskyddet kan kompletteras med: 

 Allriskförsäkring 

 SkogsBas 

 SkogsMer 

 SkogsMax 

 Husbocksförsäkring 

För ansvar-, rättsskyddsförsäkring samt 

skogsförsäkringar är Länsförsäkringar Bergslagen 

försäkringsgivare. 

Försäkrad verksamhet 

Försäkringen omfattar bland annat lantbruksverksamhet 

och lantbruksbyggnader. 

Egendomsförsäkring 

Egendomsförsäkringen ersätter bland annat vid skador 

orsakad genom brand, åskslag, elfenomen och vältning. 

Försäkringen kan exempelvis omfatta byggnader, 

byggnadsinventarier, verksamhetens maskiner och 

inventarier samt produkter. 

Egendomsförsäkringen gäller inte 

Egendomsförsäkringen gäller inte för bland annat hästar, 

vindkraftverk, fiskodling och trafikförsäkringspliktiga 

fordon (exempelvis traktorer, fyrhjulingar eller 

lastmaskiner), grönytemaskiner, vattenfarkoster eller 

skog. 

Försäkra egendomen till rätt belopp 

Din egendom försäkras till belopp som anges i 

försäkringsbrevet. Detta innebär att ersättningen 

begränsas till dessa belopp. Kostnaden för att röja efter 

skada ersätts alltid därutöver. 

Hur stor blir ersättningen? 

Ersättningens storlek beror bland annat på om du väljer 

att återställa egendomen eller inte. Ålder och slitage 

påverkar också värdet. 

Driftavbrottsförsäkringen 

Avbrottsförsäkringen ersätter minskning av 

täckningsbidraget du kan få till följd av en ersättningsbar 

egendomsskada i verksamheten.  

Ansvarsskydd 

Ansvarsförsäkringen ger dig skydd vid skadeståndskrav 

för person- eller sakskada som ditt lantbruksföretag kan 

orsaka. Det kan exempelvis gälla djur som orsakar skada 

på annans egendom eller besprutningsskador. Vi utreder 

skadeståndsskyldighet, förhandlar med din motpart, 

svarar för eventuella rättegångskostnader och om du är 

skadeståndsskyldig betalar vi ditt skadestånd. 

Begränsningar i skyddet finns. 

Rättsskydd 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat-, rättegångs-, 

och ombudskostnader vid tviste- och skattemål med upp 

till 5 basbelopp. Begränsningar i skyddet finns. 

Självrisk 

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. För vissa 

skadehändelser gäller en högre självrisk än 

grundsjälvrisken, detta anges i villkoret.

Ändrade uppgifter 

Om uppgifter du lämnat till oss skulle ändras är det 

viktigt att du meddelar oss om detta. Om vi inte har rätt 

uppgifter kan det påverka en eventuell ersättning. 

Avtalstiden 

Avtalstiden är normalt ett år eller, om vi kommit överens 

om det, en kortare tid som anges i försäkringsbrevet. 

Försäkringen förnyas normalt genom att du betalar 

premien. 

Försäkringsbrevet 

Försäkringsavtalet mellan oss utgörs av 

försäkringsbrevet och de fullständiga villkoren. 

Betalning 

Betalningsdatum anges på faktura / försäkringsbrev. 

Förebygg skada 

Som försäkringstagare är det viktigt att du uppfyller 

säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsvillkoret, 

annars kan din ersättning reduceras eller utebli.  
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Behandling av personuppgifter 

När du som kund lämnar personuppgifter till Åkerbo 

Härads Brandstodsbolag så kommer denna information 

att behandlas. Ett exempel på behandling av 

personuppgifter som görs är när information 

sammanställs och lagras för att skapa ett 

försäkringsbrev. Vi behandlar endast uppgifter som du 

som kund tillhandahållit via telefon, mail eller kundmöte. 

Exempel på kundmöte kan vara när vi besöker kund för 

att erbjuda tecknande av försäkring eller när vi besöker 

kund för att reglera skada.

Åkerbo Härads Brandstodsbolag behandlar 
kunduppgifter för att kunna fullgöra avtal, det vill säga 
hantera det försäkringsskydd vi erbjuder våra kunder. Vi 
behandlar personuppgifter i form av namn, 
personnummer, adress samt kontaktuppgifter. Vi kan 
också behandla uppgifter som kan kopplas till individer, 
exempelvis fastighetsbeteckningar och bilder på 
byggnader. Vi behandlar även personuppgifter för att 
fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa 
rättsliga anspråk. Det finns en möjlighet att bolaget 
måste behandla personuppgifter om det syftar till att 
skydda en individ. 

Åkerbo Härads Brandstodsbolag behandlar inte 
personuppgifter för att distribuera till annan 
organisation eller motsvarande om detta inte är 
motiverat för att fullgöra avtal. I de fall personuppgifter 
delas till annan organisation finns 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättat för att skydda den 
registrerades rättigheter. Bolaget sparar personuppgifter 
så länge som behövs för att uppfylla avtal gentemot 
kund, uppfylla rättsliga förpliktelser samt för att kunna 
göra/bemöta rättsliga anspråk. 

Åkerbo Härads Brandstodsbolag har vidtagit lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina 
personuppgifter. 

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 klagomålsansvariga. 

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till domstol för att få 

ditt ärende prövat. 

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. 

Om försäkringsbolaget 

Åkerbo Härads Brandstodsbolag är ett lokalt fristående 

försäkringsbolag som verkar inom det geografiska 

området Köpings-, Arboga, Kungsörs-, och 

Skinnskattebergs Kommun i Västmanlands Län. Bolaget 

står under Finansinspektionens tillsyn. 

Försäkringsgivare för ansvar- och rättsskyddsförsäkring, 

SkogsBAS, SkogsMer samt SkogsMax är Länsförsäkringar 

Bergslagen.  


