
 

 

 
 
 
 

Gårdsförsäkring 
Gäller från 2017-01-01 

 
 

Vår gårdsförsäkring är till för dig som bedriver 

jordbruk eller hästverksamhet i liten skala och 

för dig som bedriver skogsbruk i egen skog. Här 

får du en översiktlig information om hur försäk- 

ringen gäller. 

Vem och vad försäkringen gäller för 

Vår gårdsförsäkring är till för dig som bedriver jordbruks- eller 

hästverksamhet i mycket liten skala, med högst 50 000 kronor i 

omsättning, och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog. 

Den är även till för dig som i anslutning till ditt bostads- eller 

fritidshus äger ekonomibyggnader. Kontakta oss om du är 

momsredovisningsskyldig för annat än din skog, du kan då 

behöva ett mer omfattande försäkringsskydd än vad du får i 

gårdsförsäkringen. 

Gårdsförsäkringen gäller inte för bostadshuset eller ditt person- 

liga lösöre. Den egendomen måste försäkras i en villahem-, 

fritidshus- eller hemförsäkring. 

 
Grundskydd som alltid ingår 

I grundskyddet ingår egendoms-, ansvars-, rättsskydds- och 

krisförsäkring. Du kan också köpa till extra skydd (tilläggs- 

försäkringar). 

 
Försäkrad egendom 

Din egendom som är försäkrad sorterar vi enligt följande: 

• Gårdsbyggnader. Detta är ekonomibyggnader och uthus 

inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa 

byggnader. Byggnaderna måste stå i försäkringsbrevet för att 

vara försäkrade. 

• Gårdens markanläggningar. Här ingår anläggningar som inte 

tillhör någon byggnad, till exempel vägar, broar, brunnar, 

pumpar, stängsel och paddock. 

• Gårdens lösegendom. Denna delas in i gårdslösöre, annans 

gårdslösöre, ritningar, arkivalier, pengar och värdehandlingar 

i verksamheten. 

Gårdslösöre 

Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksam- 

het 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 eller lånar. 

 
Annans gårdslösöre 

Annans gårdslösöre är gårdslösöre som du lånar, leasar eller hyr. 

Djur kan inte ingå i annans gårdslösöre. 

 
Försäkra till rätt belopp 

Din egendom kan antingen försäkras till fullvärde eller förstarisk- 

försäkras till ett försäkringsbelopp. Oavsett hur byggnaden är 

försäkrad värderas en skada enligt samma regler, som anges i 

försäkringsvillkoret. Vid förstarisk är dock ersättningen 

begränsad till det försäkringsbelopp du valt. 

 
Högsta ersättning 

Gårdens lösegendom och gårdens markanläggningar ingår 

automatiskt i din försäkring, men till begränsade belopp: 

• gårdslösöre: 200 000 kronor, du kan utöka skyddet till 

400 000 kronor 

• annans gårdslösöre: 40 000 kronor 

• ritningar och arkivalier: 40 000 kronor 

• pengar och värdehandlingar: 3 000 kronor 

• gårdens markanläggningar: 80 000 kronor 

• merutgifter och hyresbortfall under längst ett år: 40 000 kronor 

• sanering efter utströmning av vätska: 960 000 kronor 
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Viktiga begränsningar 

Viss egendom ingår inte i gårdsförsäkringen. Det är bland annat 

trafikförsäkringspliktiga motorfordon (exempelvis traktorer och 

åkgräsklippare), registreringspliktiga släpfordon, självgående 

lantbruksmaskiner, hästar och skog. Egendom som tillhör någon 

annan och som förvaras i dina gårdsbyggnader ingår inte heller i 

försäkringen. 

Denna egendom måste du köpa andra försäkringar till. Kontakta 

oss så hjälper vi dig med det. 

 
Skadehändelser 

Egendomen är försäkrad vid skada orsakad av bland annat brand, 

explosion, åska, stöld, skadegörelse, kollision, naturskador, 

utströmning av vätska och elavbrott. 

För de olika skadehändelserna finns också undantag, begräns- 

ningar och aktsamhetskrav. För att du ska få veta hur försäkringen 

gäller i varje enskilt fall måste du läsa i villkoren. Om du inte 

följer aktsamhetskraven riskerar du att ersättningen vid en skada 

minskar eller uteblir. 

 
Ansvarsskydd 

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadestånds- 

skyldig, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rätte- 

gångskostnader och betalar skadestånd. Högsta ersättnings- 

belopp är 5 000 000 kronor. 

 
Rättsskydd 

Hamnar du i tvist ersätter vi ombuds- och rättegångskostnader 

vid vissa tviste- och skattemål. Högsta ersättningsbelopp är 

200 000 kronor. 

 
Krisförsäkring 

Ger rätt till krissamtal om du eller din familj drabbas av personligt 

trauma i vissa fall. Högst 10 krissamtal ingår i försäkringen. 

 
Självrisker 

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk. Väljer du en högre 

självrisk blir priset på försäkringen lägre. 

För vissa typer av skador gäller en särskild självrisk som ofta 

är högre än grundsjälvrisken. Vilka typer av skador det är kan 

du läsa om i försäkringsvillkoret. 

 
Var rädd om dina ägodelar 

Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som för- 

bättrar säkerheten för din egendom, dina djur och människor på 

din gård.  

Tilläggsförsäkringar 

• Allriskförsäkring Gårdslösöre. Vill du utöka skyddet för 

dina maskiner och redskap kan du köpa till ett skydd som 

gäller vid skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd 

händelse. Det betyder att försäkringen gäller när maskinen, 

installationen eller redskapet går sönder av sig självt och det 

inte beror på dåligt underhåll eller förslitningsskador. 

• Särskilda 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 skada. 

• Skogsförsäkring. Vi erbjuder tre olika försäkringsskydd 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. 

Skogsförsäkring Bas ersätter dig vid skada genom brand. 

Försäkringsgivare för skogsförsäkringen är  

Länsförsäkringar i Göteborgs och Bohuslän.  

• Biodlingsförsäkring. Försäkringen gäller för din 

biodlingsverksamhet och ger ett skydd med samma 

omfattning som grundskyddet i Gårdsförsäkringen. 

Därutöver gäller försäkringen även för skador orsakade av 

vilda djur och besprutnings- och bepudringsskador. 

 
Mer information om tilläggsförsäkringarna finns i separata 

informationsblad. 

 
Förnyelse av försäkringen 

Försäkringstiden står i ditt försäkringsbrev. Försäkringen för- 

nyas varje år genom att du betalar räkningen för försäkringen. 

Du måste betala i tid för att försäkringen ska gälla. 

 
Omfattning, avtalstid och priser 

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga vill- 

koren finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi 

dem till dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. 

Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan 

prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska. 

 
Om dina uppgifter ändras 

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du 

lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din 

möjlighet att få ersättning om något skulle hända. 

 
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. 



Dina personuppgifter 

De personuppgifter som Orusts Brandförsäkringsbolag hämtar 

in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i 

personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska 

kunna administrera försäkringen, ge en helhetsbild av ditt 

engagemang inom länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra 

avtal, framställa rättsliga anspråk och ge en god service. De kan 

också användas för marknadsföring, statistik, marknads- och 

kundanalyser och för andra ändamål som framgår av 

försäkringsvillkoren. Telefonsamtal med dig kan spelas in för att 

dokumentera de uppgifter du lämnar. I första hand använder vi 

uppgifterna inom Orusts Brandförsäkringsbolag, men vi kan 

lämna ut dem till andra företag, föreningar och organisationer 

som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom och utom 

EU och EES-området, samt till myndigheter om vi är skyldiga 

till det enligt lag. Du har rätt att få information om de 

personuppgifter vi behandlar om dig. Hör av dig om något är 

felaktigt så rättar vi det. Vill du inte att vi använder dina 

personuppgifter för direktmarknadsföring kan du anmäla det till 

oss. Fullständig information om vår behandling av dina 

personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan hitta på 

vår webbplats obfb.se.  Du kan även beställa dem från oss. 

Personuppgiftsansvarig är Orusts Brandförsäkringsbolag.  

 
Skaderegistrering 

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som 

baseras på oriktiga uppgifter kan bolaget komma att använda ett 

för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister 

(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt upp- 

gift om vem som 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. 

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 

104 51 Stockholm. 

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 

klagomålsansvariga/kundombudsman. 

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 kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och 

information. Mer information hittar du på vår webbplats. 

 
Om Orusts Brandförsäkringsbolag  

Orusts Brandförsäkringsbolag är ett lokalt fristående försäk-

ringsbolag som funnits på Orust sen 1856. Bolaget är 

ömsesidigt d.v.s. det ägs av försäkringstagarna. 

Vi står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ängsvägen 16 
473 33 Henån  

Tel: 0304/325 00 
Epost: info@obfb.se 

Hemsida: www.obfb.se 


