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Försäkring 
Lantb ru ksfö rsäkri ng 
Faktablad för försäkringsprodukt 
Företag: Akerbo Härads Brandstodsbolag Produkt: Lantbruksförsäkring GN3a 

Försäkringsgivare är Akerbo Härads Brandstodsbolag. Försäkringsgivare för ansvar- och rättsskyddsförsäkring samt skogsför
s

säkringar är Lä nsföräkringa r Bergslagen. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Lantbruksförsäkring är en försäkring som kan ge ersättning för skada på dina gårdsbyggnader, gårdens markanläggningar och gårdens lösegen
dom. Dessutom innehåller den ansvarsskydd och rättsskydd. 

Vad ingår i försäkringen? 
Försäkringsbelopp: 
Försäkringsbeloppen framgår av ditt försäkringsbrev 
el ler din offert. 

Egendomsskydd för dina gårdsbyggnader, 
gårdens markanläggningar och gårdens 
lösegendom. Försäkringen ersätter: 
✓ Brand-, blixtnedslag, explosions- och 

nedsotningsskada. 
✓ Skada som uppkommer genom stöld, tjuvslakt 

och skadegörelse.
✓ Skada på egendom genom kollision, vältning, 

påkörning och dikeskörning samt på transporterat 
gods. 

✓ Storm-, hagel- och snötrycksskada. 
✓ Översvämnings- och naturskador. 
✓ Skada på egendom till följd av dammbrott.
✓ Vatten-, olje- och andra läckageskador.
✓ Merutgifter och hyresbortfa Il om dina 

gårdsbyggnader eller gårdslösöret blir obrukbart 
till följd av en egendomsskada. 

✓ Skada på gårdsbyggnad som är under 
uppförande, om- eller tillbyggnad under
försäkringsåret (investeringsskydd).

✓ Skada till följd av elavbrott.

Personskydd för dig och medförsäkrade
✓ Ansvarsförsäkring - om någon skulle kräva dig på 

skadestånd kopplad till den fastighet eller
verksamhet som omfattas av försäkringen. 

✓ Rättsskyddsförsäkring - om du hamnar i en tvist 
kopplad till den fastighet eller verksamhet som 
omfattas av försäkringen.

Ersättningsbeloppen skiljer sig åt för de olika del
momenten av försäkringen. Beloppen framgår av ditt 
försäkringsbrev och villkor. 

Möjliga tilläggsförsäkringar - se 
försäkringsbrevet eller din offert vad som 
ingår i din försäkring 

Skogsförsäkring 
Husbocks- och hästmyreförsäkring 

Se försäkringsbrevet för närmare information om vil
ka tilläggsförsäkringar som ingår i din försäkring, och 
vilka du kan välja till själv 

Vad ingår inte i försäkringen? 
I Gårdsförsäkring ingår inte bland annat 
x Skada på motordrivna fordon för vilka trafikskade-

lagen gäller. 
x Skada på registreringspliktiga släpfordon. 
x Skada på fyrhjulingar. 
x Skada på vatten- eller luftfarkost. 
x Skada på växthus och egendom däri. 
x Skada på andra djur än nötkreatur, får, getter, gri

sar och fjäderfän. 
x Skada på egendom som du enligt lag inte får ha 

eller använda. 




