
Vad ingår i försäkringen?

 Försäkrade är byggnader, maskiner, inventarier, produkter, 
förnödenheter och produktionsdjur, såsom grisar, lamm, 
fjäderfä, nötkreatur och pälsdjur med anslutning till lant-
bruksproduktion.

 Skador ersätts upp till högst det verkliga värdet eller det 
försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet eller 
till maximiersättningen.

 Ansvarsförsäkringen för verksamhet – ersätter person- och 
sakskador som förorsakats någon annan och som du enligt 
lag är ersättningsansvarig för.

 Produktansvarsförsäkringen – ersätter person- och sakska-
dor som förorsakats av att produkt överlåtits till någon 
annan och som du enligt lag är ersättningsansvarig för.

 Rättsskyddsförsäkringen – ersätter advokat- och rät-
tegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp 
anlitas i anslutning till tviste- och brottmål i den försäkrade 
verksamheten.

• Omfattande lantbruksskydd – ersätter plötsliga och oförut-
sedda skador, dvs. utöver de skador som Lantbruksskyddet 
ersätter dessutom exempelvis skador till följd av en kraftig 
hagelskur eller av att slåtterkrossen plötsligt gått sönder.

• Lantbruksskydd – ersätter skador som förorsakas av brand, 
sot, elektriska fenomen, explosion, läckage, stöld, skadegö-
relse, storm, åsknedslag eller vilda djur samt om produk-
tionstillgångar skadas i en trafikolycka.

• Avbrottsförsäkringen – ersätter ekonomiska skador och 
extra kostnader, då verksamheten avbryts eller störs på 
grund av en skada som är ersättningsgill ur Omfattande 
lantbruksskydd eller Lantbruksskydd.

• Skördeskadeförsäkring – ersätter om till exempel en ha-
gelskur eller frost förstör växtbeståndet eller om skördens 
säljbarhet har gått förlorad.

• Katastrofskydd och katastrofavbrottsskydd – ersätter ska-
dor, då flera produktionsdjur dör, nödslaktas eller försvinner 
av samma orsak inom 14 dygn. Ersätter också ekonomiska 
skador och extra kostnader som förorsakas då verksamhet 
avbryts.

• Djurskydd för mjölk- och nötboskap – ersätter då nötkrea-
tur dör eller nödslaktas eller på grund av allvarlig skada.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringarna för lantbruksproduktion täcker inte exempelvis

 egendom som hör till din privata egendom

 binäring som ska beskattas enligt lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet

 handelsträdgårdsverksamhet

 verksamhet i anslutning till industriell verksamhet, kom-
mersiell verksamhet eller verkstadsverksamhet

 personbilar, traktorer, skördetröskor och andra självgående 
arbetsmaskiner

 hund, katt eller annat hobby- eller sällskapsdjur

 skog.

Ansvarsförsäkringar täcker inte exempelvis

 skador som åsamkats försäkringstagaren själv

 skador som förorsakats en överlåten produkt.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte exempelvis ärenden

 där det inte kan visas att yrkandet har bestridits

 som behandlas av administrativa myndigheter eller special-
domstolar, såsom en förvaltningsdomstol

 där det är fråga om ett åtal som allmän åklagare driver 
mot den försäkrade.

Avbrottsförsäkringen ersätter inte exempelvis

 en avbrottsskada som förorsakats av antibiotikamjölk.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet.

 Försäkringen ersätter inte skador som skett småningom, 
exempelvis slitage. 

 Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts endast försäkrings-
fall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om 
försäkringen har varit i kraft under en kortare tid än två 
år då ett försäkringsfall inträffar, ska också exempelvis de 
faktorer som tvisten, yrkandet, bestridandet, åtalet eller 
det misstänkta brottet baserar sig på ha uppstått under 
försäkringens giltighetstid.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Med försäkringar för lantbruksproduktion kan du försäkra lantbrukets egendom, verksamhet och skörd samt binäringar. Försäkringar för lantbruks-
produktion finns med två olika omfattningar: Omfattande lantbruksskydd och Lantbruksskydd. I båda alternativen ingår alltid en försäkring för lant-
brukets egendom enligt den valda omfattningen samt ansvarsförsäkring för verksamhet, produktansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Du kan 
komplettera försäkringen också med exempelvis avbrottsförsäkring, skördeskadeförsäkring och katastrofskydd.
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Var gäller försäkringen?

 Försäkringarna för lantbruksproduktion är i regel i kraft på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet.

 Produkter, förnödenheter, maskiner, inventarier, produktionsdjur, främmande produktionsinventarier samt farmnings- och avpäls-
ningsutrustning också då de tillfälligt flyttats eller då de används enligt sitt användningssyfte på ett annat ställe i Finland.

 Ansvarsförsäkringen för verksamhet, produktansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkringen gäller i Finland.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. I vissa situa-
tioner förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också 
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


