Lantbruk och Hästgård 2016
Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Lantbruk/Hästgård 2016, Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Lantbruk/Hästgård 2016 och Allmänna villkor företag 2016, som gäller för din lantbruks- eller hästgårdsförsäkring.
--Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen.
-Villkoren hittar du på vår hemsida www.dina.se. Du kan också beställa villkor genom att kontakta ditt lokala Dina-bolag.
-Vilken omfattning din försäkring har, vilken egendom som är försäkrad, försäkringsform, försäkringsbelopp och grundsjälvrisk
framgår av försäkringsbrevet tillsammans med villkoren.
-I de fullständiga villkoren finns ett avsnitt, definitioner som förklarar många ord som används i villkoren och i denna
försäkringsinformation.
-De verksamheter som omfattas framgår av försäkringsbrevet. Om uppgifter i försäkringsbrevet är felaktiga eller om de
förhållanden som ligger till grund för din försäkring ändras, måste du genast anmäla det till ditt lokala Dina-bolag. Gör du inte
det kan du riskera att inte få full ersättning vid skada.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är normalt det Dina-bolag som framgår av försäkringsbrevet samt Dina Försäkring AB, Box 2372,
103 18 Stockholm. När försäkringen innehåller skydd för trädskadeinsekter är Anticimex Försäkringar AB försäkringsgivare.
Om DinaBolaget svarar för försäkringsskyddet framgår det av försäkringsbrevet..

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den verksamhet som är angiven i försäkringsbrevet, försäkringstagaren och annan än
försäkringstagaren
- om denne är ägare av egendom som försäkringstagaren ansvarar för eller i avtal uttryckligen har åtagit sig att försäkra
- om denne är arbetstagare och ägare av egendom som försäkringstagaren försäkrat
- förutsatt att ersättning inte kan erhållas från annan försäkring.
Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller för försäkrad egendom inom det försäkringsställe som angetts i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller också för försäkrad egendom på annan plats inom Norden.

Självrisk
Självrisk är den del av skadebeloppet som du får betala vid varje skadetillfälle. Försäkringen gäller med den självrisk som finns
angiven i försäkringsbrevet. För vissa skadehändelser finns tilläggssjälvrisk eller särskild självrisk. Tilläggssjälvrisk är en
självrisk som gäller utöver grundsjälvrisken. Särskild självrisk gäller i stället för grundsjälvrisken.

Egendomsförsäkring
Försäkring kan tecknas med alternativa skyddsnivåer, brandförsäkring eller grundförsäkring. Vidare finns ett antal
tilläggsförsäkringar t ex allrisk ock maskinförsäkring ,gröda, skog och djurförsäkring
Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar endast sådan egendom som används i jord- och skogsbruksverksamhet och därmed sammanhängande
annan näringsverksamhet och som är angiven i försäkringsbrevet. Det finns också ett antal fribelopp som framgår av
försäkringsvillkoret. Försäkringen omfattar även egendom som tillkommit under försäkringsåret och tillhör objekttyp som är
angiven i försäkringsbrevet, dock inte anskaffning av fastighet eller byggnad utanför försäkringsstället.
Försäkringsform
De försäkringsformer som förekommer är fullvärdesförsäkring, förstariskförsäkring eller högsta ersättning. Oavsett
försäkringsform värderas skada enligt samma skadevärderingsregler. Fullvärdeförsäkring innebär att det inte finns någon
bestämd högsta ersättning angiven i försäkringen medan i förstariskförsärsäkring begränsas ersättningen till det belopp som är
angivet i försäkringsbrevet.

Vad försäkringen gäller för
Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat skada orsakad genom brand, explosion, åska ,översvämning, elfenomen,
storm, hagel, oförutsedd utströmning från ledningar, stöld, skadegörelse, tjuvslakt, glasskada, kollision, vältning, dikeskörning,
påkörning, fastkörning, transportskada, snötryck, skador till följd av avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme.
Försäkringen kan omfatta t.ex byggnader, byggnadsinventarier, lantbruksinventarier, självgående maskiner, djur och produkter.

Försäkringen gäller inte för
Egendomsförsäkringen gäller t ex inte för skada:
- vars uppkomst eller omfattning väsentligt påverkats av bristfälligt underhåll eller fel i konstruktion
- genom kondens, fukt, korrosion (t ex rost/frätning), oxidation, beläggning, röta, svamp, mögel, bakterier, virus, insekter,
skadedjur, rovfåglar, rovdjur, lagring.
- på växthus, plasthall, båthus, sjöbod, tält eller däri befintlig egendom genom snötryck, annan väderpåverkan eller
översvämning.
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- på byggnadsdel, installation eller anordning som läckt vid läckageskada.

Säkerhetsföreskrifter – Förebygg skada
En säkerhetsföreskrift är en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som kan förebygga eller begränsa
skada. Har säkerhetsföreskrift inte följts kan ersättningen minskas eller i vissa fall helt utebli. En begränsad ersättning betalas i
vissa fall, i den mån det kan antas att skadan ändå skulle inträffat. I villkoren beskrivs också reglerna för nedsättning.
Säkerhetsföreskrifter, råd och rekommendationer om hur du kan förebygga skador hittar du också på www.dina.se och på
LBK:s hemsida www.lantbruketsbrandskydd.nu Ta kontakt med ditt lokala bolag om du planerar att göra en ny, om eller
tillbyggnad. Är säkerhetsstandarden bättre än villkorets krav kan du också få en lägre försäkringspremie.

Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget så snart som möjligt dock senast inom sex månader från skadetillfället. Den
försäkrade ska alltid specificera sina ersättningskrav och även kunna styrka kraven genom verifikationer, specifikationer, bevis
och andra handlingar.

Avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkringen gäller vid avbrott i den försäkrade lantbruks- eller hästgårdsverksamheten som orsakas genom sådan
skadehändelse som egendomsförsäkringen gäller för, även om egendomsskadan avser arrenderad byggnad.
Med avbrottsskada avses t ex skada som består i t ex bortfall av täckningsbidrag, förlust till följd av nödförsäljning av djur ,
extra kostnader och bortfall av hyres- och arrendeintäkter.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet vid person- och sakskada som ditt lantbruksföretag kan orsaka enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler. Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen utreder vi skadeståndsskyldighet, förhandlar
med din motpart, ersätter eventuella rättegångskostnader och om du här skadeståndsskyldig så betalar vi ditt skadestånd.
Högsta ersättning är 10 Mkr men vid vissa skadehändelser finns en begränsad ersättning som framgår av villkoren.
Ansvarsförsäkring vid annan näringsverksamhet kan behöva utökas om den överstiger 2 prisbasbelopp i omsättning.

Skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till bolaget snarast efter det att försäkrad erhållit det. Om skadeståndskravet inte
framförts till bolaget inom ett år, är bolaget fritt från åtagande.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen gäller tvist med motpart som har sin hemvist inom Norden eller som avser fastighet belägen inom Norden. Vid
förvaltningsmål gäller försäkringen för prövning vid svensk domstol eller svensk myndighet.
Rättsskyddsförsäkring gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader som försäkrade inte kan få betalda
av staten eller motpart. Rättsskyddsförsäkringen gäller även vid prövning av vissa miljömål om de påverkat din verksamhet
enligt Miljöbalken. Vilka tvister som omfattas framgår av de fullständiga villkoren.
Högsta ersättning är 5 basbelopp.
Rättskyddsförsäkring vid annan näringsverksamhet kan behöva utökas om den överstiger 2 prisbasbelopp i omsättning.

Anmälan om tvist
Skada (tvist) ska anmälas och ersättningskrav framställas till bolaget så snart som möjligt, dock senast tre år från tvistens
uppkomst respektive den händelse som tvisten grundar sig på. Anmäls skadan senare är bolaget fritt från ansvar.

Olycksfallsförsäkring
I försäkring för lantbruksverksamhet så ingår olycksfallsförsäkring för oavlönad arbetskraft.
Försäkringen gäller för personer som inte är folkbokförda på försäkringsstället och som, utan att få lön eller annan ersättning,
tillfälligt hjälper till i den försäkrade verksamheten.
Övriga olycksfallsförsäkringar är tilläggsförsäkring och framgår på ditt försäkringsbrev när dessa ingår.
- Kollektiv olycksfallsförsäkring för besökare och medhjälpare i hästgårdsverksamhet
- Kollektiv olycksfallsförsäkring för tillfälligt avtalade anställda
- Kollektiv olycksfall för angiven verksamhet
- Individuell olycksfallsförsäkring tecknas på separat försäkringsbrev.
Olycksfallsförsäkring ger ersättning för t ex invaliditet, ärr och dödsfall..

Krisförsäkring
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Allvarliga skador, till exempel bränder, olycksfall och dödsfall, kan utlösa olika krisreaktioner. Därför finns Krisförsäkringen.
Syftet med Krisförsäkringen är att den drabbade, de anhöriga och i vissa fall den anställde snabbt kan få hjälp så att hälsa och
verksamhet inte ytterligare äventyras.

Tilläggsförsäkringar
Skogsförsäkring
Det finns två omfattningsalternativ: Skogsbrandförsäkring respektive Skogspaketförsäkring. Vilken omfattning och självrisk din
försäkring har, framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar växande skog, skogsmark och skogsprodukter.
-Skogsbrandförsäkring ersätter skada genom brand, explosion, åskslag och luftfartyg.
Öppen eld får inte anläggas när eldningsförbud råder och säkerhetsföreskrifterna måste följas.
-Skogspaketförsäkring ersätter utöver skogsbrandförsäkring skada genom storm, snöbrott, torka, frost, svamp-, sork-, eller
insektsangrepp. Ersättning lämnas när ett sammanhängande område på minst 0,5 hektar vid ett och samma tillfälle har
stormskadats eller skadats genom snöbrott. Minst halva virkesförrådet ska inom varje område ha skadats i sådan grad att det
måste avverkas enligt skogsvårdslagens föreskrifter och att det till följd av skadan råder föryngringsplikt enligt lagen.
Vid storm och/eller snöbrottsskada har försäkringen en högsta ersättning per hektar. Den varierar från 40 % av basbeloppet i
norra Sverige till 60 % av basbeloppet i södra Sverige.
Ersättning lämnas för utförd omplantering eller omsådd, när plantor med en högsta medelhöjd av 1,3 meter (plantskog) inom
ett sammanhängande område av minst 0,5 hektar dött till minst halva antalet.

Allrisk och maskinskadeförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada eller förlust. Vid ersättningsbar skada lämnas även ersättning enligt
avbrottsförsäkring. Kan omfatta byggnads-, mark- och lantbruksinventarier eller annan angiven maskin.
Självrisken för allriskförsäkrad egendom är valbar och framgår av försäkringsbrevet.

Djurförsäkring
Djurförsäkringsskyddet gäller utöver grundförsäkringen och ersätter skada som överstiger skadegränsbeloppet som angivits i
försäkringsbrevet. Vid en eller flera skador som inträffar inom samma 30-dagarsperiod gäller att skadebeloppen tillsammans
måste överstiga skadegränsbeloppet.
Försäkringen gäller för skada på djur genom sjukdom eller olycksfall som leder till att djur dör, kommer bort, insjuknar eller
skadas, så svårt att det enligt veterinär måste nödslaktas eller akut avlivas.

Epidemiförsäkring för djur
Ersättning lämnas för förlust eller avbrott genom att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra
spridning av smittsam sjukdom. En förutsättning är att besättningen är ansluten till det frivilliga hälsokontrollprogrammet för
salmonella eller ”smittsäkrad besättning”. Ersättning lämnas för saneringskostnader efter avdrag av statlig ersättning.
Högsta ersättning är 115 basbelopp om inte annat anges på försäkringsbrevet.

Mjölkavbrott
Ersättning lämnas vid besättningssmitta som med klinisk sjukdom drabbar besättningen eller när djur dör, kommer bort eller
insjuknar så svårt att de måste avlivas, och leder till mer än 10 % minskad mjölkproduktion – dock minst 500 kg – under en
sammanhängande period om 30-dagar.

Grödaförsäkring
Försäkringen kan ersätta skada genom hagel och uppkomstskada som inträffar mellan 1 april – 31 oktober.
Försäkringstagaren ska senast den 1 juni varje år meddela sitt Dina-bolag om antalet hektar som odlas inom respektive
grödagrupp. Grödaförsäkring kan också kompletteras med omsåddsförsäkring. Den måste tecknas innan grödan sås och
gäller 1 april – 15 juni.

Allmänna villkor företag
Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren lämnat till oss. Om denne lämnat felaktiga uppgifter eller förtigit
någon omständighet som har betydelse för försäkringen kan följden bli att ersättningen sätts ned eller uteblir.
För denna försäkring gäller försäkringsavtalslagen samt annan Svensk lagstiftning.

Avtalstiden
Försäkringsavtalet gäller ett år om inte annat har avtalats och gäller under den tid som anges i försäkringsbrevet. När
försäkringen tecknas samma dag som den ska träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag den är tecknad.
Nytecknad skogsförsäkring gäller först efter 7 dagar.
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Premiebetalning
Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen (tilläggspremie) ska betalas inom 14 dagar efter den dag vi sänt
försäkringsbrev med premiefaktura.
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast den dag den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver inte betalas
tidigare än en månad från den dag vi sänt premiefakturan.
Betalar försäkringstagaren inte premien i rätt tid har denne inget försäkringsskydd. Betalas premien senare börjar
försäkringen att gälla dagen efter det att premien är betald. Vid försenad betalning tar vi ut en påminnelseavgift

Förnyelse av försäkring
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år. Försäkringen förnyas inte om
försäkringstagaren eller bolaget har sagt upp försäkringen.

Uppgifter för förnyad försäkring
Inför nytt försäkringsår ska försäkringstagaren lämna uppgifter om
• ny-, till- eller ombyggnad av försäkrad byggnad,
• investering av försäkrad egendom
• arealökning
• antal hästar
• omsättning i annan näringsverksamhet för senaste räkenskapsår.

Uppsägning av försäkringen
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen
• vid huvudförfallodagen,
• när försäkringsbehovet har upphört eller
• om vi inte uppfyller våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet eller Försäkringsavtalslagen.
Bolaget kan säga upp försäkringen
• vid huvudförfallodagen
• när förhållandena som ligger till grund för försäkringen ändras och risken för skada ökar,
• när försäkringstagaren inte betalar premien i tid eller
• om försäkringstagaren grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl.

Vid skada
Skada ska anmälas utan dröjsmål. Dessutom ska den som begär ersättning inge de underlag som behövs för att kunna
behandla ärendet (polisanmälan, specificerat krav, läkarintyg mm).

Preskription
Preskriptionstiden är som huvudregel tio år. När preskriptionstiden har löpt ut innebär det att du inte längre har rätt att begära
ersättning av oss. Preskriptionstiden börjar löpa när du enligt försäkringsvillkoren faktiskt har rätt att kräva ersättning eller
annat försäkringsskydd från oss. För skador som visar sig först efter lång tid finns vissa undantagsregler som ger en längre
preskriptionstid. Om du har anmält skadan till oss inom preskriptionstiden har du alltid sex månader på dig att väcka talan från
det att vi har lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.

Behandling av personuppgifter
När försäkringstagaren är en fysisk person registrerar vi personupp-gifter som är nödvändiga för att för att vi ska kunna
administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Uppgifter kan komma att lämnas ut till andra försäkringsbolag inom vår grupp och
till andra företag vi samarbetar med. Huvudansvarig för behandling av personuppgifter är det lokala försäkringsbolag som sålt
försäkringen. Du kan vända sig till detta bolag för information och rättelse av personuppgifter som du har rätt till enligt
personuppgiftslagen.

Gemensamt skadeanmälningsregister
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 har 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. Bolaget kan också komma att lämna uppgifter till
Larmtjänst som är samverkansorganet för försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter och eftersökning av
stulen egendom.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är
Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.

Om du inte är nöjd
Om försäkringstagaren inte är nöjd med vår skadereglering ska denne i första hand vända dig till den som har handlagt
skadan. Ett samtal kan ge oss kompletterande upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp.
Mer information om var du kan vända dig och hur du ska göra om du inte är nöjd finner du på vår hemsida, www.dina.se.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn och vår marknadsföring omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen. Vår
information tillhandahålls på svenska.
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