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Biodlingsförsäkring
Driftsavbrottsförsäkring
Ersätter ekonomiska förluster som drabbar din
verksamhet till följd av en ersättningsbar
egendomsskada.
Du får ersättning för merkostnader för att driva
verksamheten vidare trots skadan. Exempelvis
merkostnader för provisoriska lokaler för beredning av
foder och tillvaratagning av honung.

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet
för biodling. Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada. Du får
villkoren genom att kontakta oss.

Grundskydd som alltid ingår
I grundskyddet för din biodling ingår:
• Egendomsförsäkring
• Driftsavbrottsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
Egendomsförsäkring
Omfattar bisamhällen, ersättningen är maximerad enligt
följande:
• Bikupa
2 % av prisbasbeloppet
• Skattlådor
2 % av prisbasbeloppet
• Bin
2 % av prisbasbeloppet
• Produkter
3 % av prisbasbeloppet
• Inventarier
1 % av prisbasbeloppet
Högre försäkringsbelopp kan tecknas för produkter och
inventarier.
8 Byggnader försäkras separat
Skadehändelser
Försäkringen gäller bland annat för skada orsakad av
brand, åska, stöld, skadegörelse av vilda djur,
besprutning, storm och trafikolycka.

Ansvarsförsäkring
Skyddar dig mot skadeståndskrav för person- eller
sakskada som din verksamhet kan orsaka. Det kan
gälla produkter du sålt som vållar skada.
Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din
motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och
betalar skadestånd.
Rättsskyddsförsäkring
8 Ersätter advokat- rättegångs- och ombudskostnader
vid tviste- och skattemål med upp till tre prisbasbelopp.

Självrisker
Du väljer själv grundsjälvrisk för din försäkring.
Lägsta möjliga självrisk är 3% av prisbasbeloppet, och
den högsta är 50% av prisbasbeloppet. Om du väljer en
högre självrisk får du lägre premie.
8 För vissa skadehändelser gäller alltid en högre
självrisk än grundsjälvrisken. Dessa kan du läsa mer
om i försäkringsvillkoret.

Förebygg skada
8Som försäkringstagare måste du uppfylla lagar och
myndighetsföreskrifter. De fullständiga föreskrifterna
finns i försäkringsvillkoret. Om du inte uppfyller
föreskrifterna kan din ersättning reduceras eller helt
utebli vid en skada.
Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande
åtgärder som kan förbättra säkerheten för människor,
och egendom i din verksamhet
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Förnyelse och betalning av försäkringen

Samla bank och försäkring hos oss

8Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Den är
normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen
genom att du betalar aviserad premie.
8Du måste alltid betala i tid för att försäkringen ska
gälla. Sista betalningsdatum anges på fakturan som
följer med ditt försäkringsbrev.

Vi kan erbjuda dig helhetslösningar inom bank och
försäkring. Banktjänster både för dig som privatperson
och ditt lantbruksföretag. Försäkringar för exempelvis
bostad, motorfordon och djur. Personförsäkringar för
dig, din familj och dina anställda. Kontakta oss så
berättar vi mer.

Villkor
Du kan kontakta oss via e-post, telefon, eller fax så
skickar vi dem till dig. Du är också välkommen in på
något av våra kontor för att hämta försäkringsvillkoren.

8 Viktigt att veta

För att du som försäkringstagare ska få bra och
tydlig information om innehållet i och
omfattningen av din försäkring, har vi markerat
med en pil framför text som innehåller extra viktig
information för dig.

