Gäller från 2019-01-01

Gårdsförsäkring
För- och efterköpsinformation
Vår Gårdsförsäkring är till för dig som bedriver
småskalig verksamhet inom jordbruk eller
hästverksamhet och för dig som bedriver skogsbruk i
egen skog. Detta är en översiktlig information som du
har rätt att få innan du köper försäkringen och det är
därför viktigt att du läser igenom den. 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 kontakta oss så skickar vi dem till dig.

Vilken egendom gäller försäkringen för?
Vem och vad försäkringen gäller för
Vår Gårdsförsäkring är till för dig som bedriver Din egendom som är försäkrad sorterar vi
jordbruks- eller hästverksamhet i mycket liten enligt följande:
skala, med högst 50 000 kronor i omsättning, •Gårdsbyggnad. Här ingår ekonomibyggnader
och för dig som bedriver skogsbruk i egen
och uthus inklusive den fasta utrustning
skog. Den är även till för dig som i anslutning
och inredning som finns i dessa byggnader.
till ditt bostads- eller fritidshus äger ekonoByggnaderna måste stå i försäkringsbrevet
mibyggnader. Kontakta oss om du är momsför att vara försäkrade.
redovisningsskyldig för annat än din skog, du •Gårdens markanläggningar. Här ingår ankan då behöva ett mer omfattande försäkläggningar som inte tillhör någon byggringsskydd än vad du får i Gårdsförsäkringen. nad, till exempel vägar, broar, brunnar,
Gårdsförsäkringsvillkoret gäller inte för bopumpar, stängsel och paddockar.
stadshuset eller ditt personliga lösöre. För
• Gårdens lösegendom. Denna delas in i gårdsden egendomen gäller istället villkoren för
lösöre, annans gårdslösöre, ritningar,
villa-, fritidshus och/eller hemförsäkring.
arkivalier, pengar och värdehandlingar i
verksamheten.

Gårdslösöre
Gårdslösöre är det lösöre du har för att kunna
bedriva din verksamhet på gården. Här ingår
till exempel maskiner, vagnar, redskap och
utrustning till dessa (inklusive bränsle och
reservdelar), gårdens lantbruksdjur, utrustning, foder och strö till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda. Hästar
ingår inte i försäkringen, däremot ingår till
exempel sadlar och sulkyer som du själv äger.
Annans gårdslösöre
Annans gårdslösöre är gårdslösöre som du
lånar, leasar eller hyr. Djur ingår inte i annans
gårdslösöre.

Vad ersätter försäkringen?
I grundskyddet ingår egendoms-, ansvars-,
rättsskydds- och krisförsäkring. Du kan också
köpa till extra skydd (tilläggsförsäkringar).
Egendomsskyddet i Gårdsförsäkringen
ersätter bland annat
• brand-, explosions- och nedsotningsskador
• stöld, tjuvslakt och skadegörelse
• kollision, påkörning och transportskada
• storm-, hagel- och snötrycksskada
• vatten-, olje- och andra läckageskador
• merutgifter och hyresbortfall under som
längst ett år
• skada till följd av oförutsett elavbrott som
varat i minst tolv timmar.
Hur stor blir ersättningen?
Gårdens lösegendom och gårdens markanläggningar har högsta ersättningsbelopp:
gå•rdslösöre: 250 000 kronor, du kan utöka
skyddet till 500 000 kronor
• annans gårdslösöre: 50 000 kronor
• ritningar och arkivalier: 50 000 kronor
• pengar och värdehandlingar: 3 000 kronor
• gårdens markanläggningar: 100 000 kronor
• merutgifter och hyresbortfall under
längst ett år: 50 000 kronor
• sanering efter utströmning av vätska:
1 500 000 kronor.
Ersättningens storlek beror bland annat på vad
som skadats eller stulits. Ålder och slitage
påverkar också värdet. Vi avgör på vilket sätt
du får ersättning, till exempel om ett föremål
ska repareras eller ersättas på annat sätt.
Dina gårdsbyggnader är antingen fullvärdes- eller förstariskförsäkrade. Oavsett hur
byggnaden är försäkrad värderas en skada
enligt samma regler, som anges i försäkringsvillkoret. Vi gör avdrag på ersättning på grund
av ålder, så kallat åldersavdrag. Vid fullvärdesförsäkring finns ingen beloppsbegränsning.
Vid förstarisk är ersättningen begränsad till
det försäkringsbelopp som finns angivet i ditt
försäkringsbrev.
Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller bland annat inte för
sk•ada genom storm, hagel och snötryck
som har samband med bristfällig konstruktion, utförande eller material, ingrepp i
bärande stomme, försummat underhåll,
korrosion, angrepp av röta eller skadeinsekter
• motordrivna fordon för vilka trafikskadelagen gäller
• registreringspliktiga släpfordon
• fyrhjulingar
• vatten- eller luftfarkost
vä•xthus och egendom däri
an•dra djur än nötkreatur, får, getter, grisar
och fjäderfän.

Aktsamhetskrav
Var rädd om din egendom
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid en
skada måste du följa de aktsamhetskrav som
finns i försäkringsvillkoren. Annars kan ersättningen minskas eller helt utebli. Hur stor nedsättningen blir beror på hur din oaktsamhet
påverkat skadan och dess omfattning.
Här är några av de viktigaste kraven
Se• till att taken på dina gårdsbyggnader
blir skottade så att inte stora mängder
snö samlas på taken.
Fö•rvarastöldutsatt lösegendom till exempel
verktyg, verkstadsutrustning, hästutrustning och motorsåg i verkstad, sadelkammare eller annat utrymme/lokal låst med
godkänd låsenhet, lägst klass 3.
Nä• r du reparerar, bygger om eller bygger
ska du uppfylla de krav som ställs i bland
annat Boverkets byggregler, LBKs rekommendationer (Lantbrukets Brandskyddskommitté) samt meddelas av den lokala
byggnadsnämnden eller av annan myndighet.
• Följ råd och anvisningar i vår skrift Din
Gårds Säkerhet om hur skada förebyggs
och begränsas. Hämta den på vår webbplats eller kontakta oss så skickar vi den.
Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande
åtgärder som förbättrar säkerheten för din
egendom, dina djur och människor på din
gård. Vissa av åtgärderna sänker priset på din
försäkring.
Ansvarsskydd
Om du orsakar skada på person eller egendom
kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen
är ett skydd för dig om någon skulle kräva dig
på skadestånd kopplat till den fastighet eller
verksamhet som omfattas av försäkringen.
Detta hjälper vi dig med
• Vi utreder om du är skadeståndsskyldig.
Vi•förhandlar med den som ställt kravet.
Vi•för din talan vid en eventuell rättegång
och svarar då också för rättegångskostnaderna.
• Vi betalar det skadestånd du är skyldig att
betala.
• Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000
kronor. Vid skada på egendom som du
lånar, leasar eller hyr är högsta ersättning
80 000 kr.
Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller bland annat inte för skadeståndskrav som inte har samband med
ägandet eller brukandet av din lantbrukseller skogsfastighet eller krav som riktas mot
dig som ägare eller förare av båt och motordrivet fordon (dock ej åkgräsklippare och motordriven rullstol).

Rättsskydd
Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om
du hamnar i en rättstvist som har samband med
ägandet eller brukandet av din lantbruks- eller
skogsfastighet. Du får ersättning för dina
ombuds- och rättegångskostnader. Högsta
ersättningsbelopp är 240 000 kronor.
Vad ersätts inte?
Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet,
exempelvis andra förvaltningsmål och miljömål än de som finns angivna i villkoret liksom
tvister om belopp under ett halvt prisbasbelopp samt brottmål.
Krisförsäkring
Försäkringen gäller för behandlingskostnad hos
psykolog eller terapeut om du och din familj
drabbas av exempelvis en brand på gården
eller om en närstående person avlider. Försäkringen ersätter högst 10 stödsamtal per
person.
Självrisker
Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev. För vissa skadehändelser gäller särskilda
självrisker. Här är några exempel:
• Storm, hagel och snötryck - självrisken är
10 % av skadebeloppet, men lägst 10 000
kronor och högst 100 000 kronor.
• Översvämning - självrisken är 10 % av
skadebeloppet, men lägst 10 000 kronor.
• Rättsskydd - 20 % av kostnaderna men
lägst grundsjälvrisken.
• Ansvar - 30 % av skadebeloppet, men
lägst 40 000 kr och högst 400 000 kr,
om skadan är orsakad av brandfarliga
heta arbeten.
Tilläggsförsäkringar
Här är en kort beskrivning av våra tilläggsförsäkringar. Det finns också separat mer utförlig
information om respektive tilläggsförsäkring.
Sä•rskilda Gårdsbyggnader. Om du har
byggnader på din gård som är byggda på
ett speciellt sätt, exempelvis byggnader
som är timrade eller med konstnärlig utsmyckning, ger den här försäkringen dig
möjlighet att återställa byggnaden på
samma sätt efter en skada.

• Skogsförsäkring. Vi erbjuder tre olika för-

säkringsskydd för din skog. Skogsförsäkring Max ersätter vid plötsliga och oförutsedda skogsskador genom till exempel
vilt, granbarkborre och gremeniella, men
ger samtidigt ett traditionellt försäkringsskydd vid till exempel brand, storm och
snöbrott. Skogsförsäkring Mer ersätter

skador på din skog eller ungskog genom till
exempel brand, storm och snöbrott, samt
vid skador på dina föryngringar ge- nom
torka, frost, svamp, sork, insekter och
tjäder. Skogsförsäkring Bas ersätter dig vid
skada genom brand.

Försäkringsbrevet
Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet
och de fullständiga försäkringsvillkoren. Det
du vill ha försäkrat ska finnas med i försäkringsbrevet. Vi ber dig läsa igenom försäkringsbrevet
och genast kontakta oss om det är något som
fattas eller är fel, så ändrar vi det.

• Biodlingsförsäkring. Försäkringen gäller för

Betalning
En nytecknad försäkring ska betalas inom
14 dagar efter den dag då vi skickat inbetalningskortet till dig.

din biodlingsverksamhet och ger ett skydd
med samma omfattning som grund- skyddet
i Gårdsförsäkringen. Därutöver gäller
försäkringen även för skador orsa- kade av
vilda djur och besprutnings- och
bepudringsskador.
Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon
uppgift som du lämnat till oss ändras. Exempel på ändrade uppgifter kan vara om du
får intäkter i verksamheten som överstiger
50 000 kronor per år (exklusive intäkter från
skog) och vid en ny-, till- eller ombyggnation
av gårdens byggnader. Oriktiga uppgifter kan
påverka din möjlighet att få ersättning om
något skulle hända.
Priset på försäkringen
Priset för din Gårdsförsäkring bestäms av
flera faktorer, byggna- dernas storlek och om
du har fullvärde- eller förstariskförsäkring.
Det försäkringsbelopp för gårdslösöret som
du väljer påverkar också priset. En annan
faktor är självrisken. Väljer du en högre
självrisk får du ett lägre pris. Priset för din
försäkring framgår av ditt försäkrings- brev
eller av den offert du fått.
Avtalstiden
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte
kommit överens om annan tid och gäller från
den dag som anges i försäkringsbrevet. Din
försäkring träder i kraft dagen efter du ansökt om försäkring om vi inte kommit överens om annan försäkringstid.
Om försäkringsavtalet enligt lag blir giltigt
först efter att du skriftligen accepterat vårt
erbjudande om försäkring börjar försäkringen
gälla klockan 00.00 dagen efter din accept,
om vi inte överenskommit om en annan tidpunkt.
Svensk lag tillämpas på avtalet och all
kommunikation mellan parterna sker på
svenska.

Följden av obetald försäkring
Om du inte betalar försäkringen i tid får vi
säga upp den. Försäkringen upphör 14 dagar
efter att vi skickat dig en skriftlig uppsägning.
Betalar du innan de 14 dagarna fortsätter
försäkringen att gälla som vanligt.
Förnyelse av försäkringen
Din försäkring förnyas normalt om den inte
har sagts upp till försäkringstidens slut, eller
om det framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte ska förnyas.
Rätt att säga upp försäkringen
Du har rätt att säga upp försäkringen med
omedelbar verkan om ditt försäkringsbehov
bortfaller eller om det inträffar annan liknande
omständighet. Vi kan säga upp din försäkring
om det finns stöd för det enligt försäkringsavtalslagen.
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 distansavtal och avtal utanför
affärslokaler.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som försäkringsbolaget
hämtar in om dig behandlas i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen
(GDPR). När du som kund lämnar
personuppgifter till Stavnäs-Glava
Försäkringsbolag så kommer denna
information 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. Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
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 också
personuppgifter för att fullgöra rättsliga
förpliktelser och kunna framställa
rättsliga anspråk. Det finns också en möjlighet
att bolaget måste behandla personuppgifter
om det syftar till att skydda en individ.
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag 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.
Personuppgiftsansvarig är:
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
Klässbolsvägen 24
671 95 KLÄSSBOL

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
klagomålsansvarig.
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 kostnads- fri 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 kom- munala
konsumentvägledaren kan ge råd och
information. Mer information hittar du på
vår webbplats.

Om Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag är ett lokalt
självständigt
försäkringsbolag, som ägs av
försäkringstagarna. Stavnäs
Försäkringsbolag har bedrivit verksamhet
sedan år 1863 och Glava Försäkringsbolag sedan år 1848. Vi försäkrar villa,
fritidshus, personlig lösegendom,
bostadsrätt, gård och mindre lantbruk
inom Arvika, Eda, Grums och Säffle
kommuner.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontakta Stavnäs - Glava Försäkringsbolag
STAVNÄS - GLAVA FÖRSÄKRINGSBOLAG
ADRESS
Klässbolsvägen 24
671 95 KLÄSSBOL
WEBB
www.sgforsakringar.se
E-POST
info@sgforsakringar.se

TELEFON
0570-46 41 40

BANKGIRO
5235-2119

JOURTELEFON
073-086 41 40

ORG.NR
572000-4927
JURIDISKT NAMN
STAVNÄS - GLAVA
FÖRSÄKRINGSBOLAG

