Nyheter i din försäkring för
Lantbruksföretag
Vi har gjort förändringar i villkor för Försäkringar för Gröna näringar. Här får du en översiktlig information om nyheterna i din
försäkring. Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada. Du hittar villkoret på vår webbplats.
Du kan också kontakta oss så skickar vi villkoret till dig.
Villkorsnyheter
• Avbrottsförsäkringen - högsta ersättningsbeloppet vid
skada då leveransavtal inte kan fullföljas, på grund av skada
hos kund eller leverantör, höjs från 10 till 15 prisbasbelopp.
• Rättsskyddsförsäkringen - omfattar fler fall då myndigheter fattar beslut som påverkar din möjlighet att använda
din mark.
• Tjänstereseförsäkringen - antalet dagar försäkringen
gäller under en tjänsteresa utökas från 15 till 45 dagar och
ett nytt skydd som omfattar ny utresa samt försening införs.
• Krisförsäkringen - nytt skydd som ger dig och din familj
möjlighet till samtalsstöd om ni utsätts för hotfulla situationer med koppling till den verksamhet som bedrivs.
Exempelvis hot från aktivister.
• Skogsförsäkringen - skadevärdering vid skogsbrand har
ändrats, bl. a tillämpas inte längre schablonersättning och
bestående skada på skogsmark ersätts inte längre.

Kontrollera ditt försäkringsbrev
Läs igenom ditt försäkringsbrev och kontrollera att du har
rätt omfattning på din försäkring. I försäkringsbrevet anges
vad som är försäkrat, försäkringsform, försäkringsbelopp
och självrisk. Försäkringsbrevet bestämmer tillsammans
med villkoret innehållet i ditt försäkringsskydd.
Anmäl till oss:
• Investeringar under året
• Nya eller utökade verksamheter
• Ändrad omsättning exklusive skog
• Ändrade arealer i grödaförsäkringen
• Om du kör dina maskiner åt andra
Vi finns till för dig
Kontakta oss gärna för att få en genomgång tillsammans
med en rådgivare för att se till att du har det bästa försäkringsskyddet för dig och din verksamhet. Vi hjälper dig gärna
med skadeförebyggande råd för din gård och verksamhet.

• Maskinskadeförsäkringen - försäkringen gäller inte för
fordon som utrustats med komponenter som avviker från
fordonets seriemässiga utförande, till exempel trimning
som inte är godkända av generalagenten. Försäkringen gäller inte heller för skada på bränslesystem som beror på kondensvatten eller annan förorening i bränslet.

Förebygg skada
Brand
Se över ditt brandskydd och din elanläggning.
Uppvärmning och el är de två största orsakerna till
brand. Många bränder går att förebygga.
Stöld och skadegörelse
För att vara säker på att få full ersättning måste du
förvara din egendom i byggnad och låsa om den (djur
är undantagna). Vi ställer krav på byggnadernas
låsanordningar och att nycklar och kod förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem.
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Driftlarm och reservelverk
För vissa djurslag, produkter och växthusväxter krävs
driftlarm och/eller reservelverk. Larm och reservelverk ska upprätthålla el- och vattenförsörjning,
ventilation, värme samt kyla.
Skotta taken från snö
Se till att taken på dina byggnader blir skottade så att
inte stora mängder snö samlas på dem.
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