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Det finns två olika tilläggsförsäkringar för
växthus och växthusväxter, storm- och hagelförsäkring respektive snötrycksförsäkring. Dessa är komplement till din försäkring
för verksamhet inom Gröna näringar. Til�läggsförsäkringarna innehåller viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Detta
är en översiktlig information. De fullständiga
villkoren får du genom att kontakta oss eller
hämta dem på vår webbplats.
Vilket skydd ger storm- och
hagelförsäkringen?
Försäkringen gäller för skada på växthus
respektive växthusväxter genom storm
(minst 21 m/s) eller genom hagel.
Vid stormskada måste skadan orsakas
av att egendom
• utsätts för vindtryck och då rycks loss
eller bryts sönder
• träffas av föremål som stormen blåst
omkull eller fört med sig.
Du får även ett skydd för de ekonomiska förluster som drabbar din verksamhet till följd
av storm- eller hagelskadan. Observera att
tilläggsförsäkringen måste tecknas både
för växthuset och för växthusväxterna för att
försäkringen ska ersätta avbrottsförluster
i din växthusodling.
Vilket skydd ger snötrycksförsäkringen?
Försäkringen gäller för skada genom snö
tryck på växthus och på växthusväxter.
Du får även ersättning för de ekonomiska
förluster som drabbar din verksamhet till
följd av snötryckskadan. Observera att
tilläggsförsäkringen måste tecknas både för
växthuset och för växthusväxterna för att
försäkringen ska ersätta avbrottsförluster
i din växthusodling.

Vilken egendom omfattas av
tilläggsförsäkringarna?
I försäkringsbrevet anges för vilka växthus
och för vilka växthusväxter du har tecknat
respektive tilläggsförsäkring. Annan egendom än växthusväxter som förvaras i växthus
omfattas av försäkringen även om endast
tilläggsförsäkringen tecknats för växthuset.
Hur stor blir ersättningen?
Ersättningens storlek beror bland annat
på om du väljer att återställa egendomen
eller inte. Ålder och slitage påverkar också
ersättningen. Växthusväxter värderas
normalt till värdet vid den tidpunkt då de
skulle ha sålts om skadan inte inträffat,
med avdrag för inbesparade kostnader.
För ekonomisk förlust till följd av storm,
hagel eller snötrycksskada lämnas ersättning
enligt avbrottsförsäkringen i ditt grundskydd.
De fullständiga skadevärderingsreglerna
finns i försäkringsvillkoret.
Vad ersätts inte av storm- och
hagelförsäkringen?
Försäkringen gäller bland annat inte för
• skada på växthus av plastfolie, duk och
väv. Vid tillämpning av detta undantag
för växthus gäller försäkringen inte heller
för skada på växthusväxter eller annan
egendom däri
• skada vars uppkomst eller omfattning
väsentligt påverkats av felaktig eller bristfällig konstruktion, felaktigt utförande
eller material, ingrepp i den bärande
stommen, försummat underhåll, korrosion, angrepp av röta eller skadeinsekter
• skada på revetering, puts eller skorstensbeklädnad av annan orsak än föremål som
stormen blåst omkull eller fört med sig.

Vad ersätts inte av snötrycksförsäkringen?
Försäkringen gäller bland annat inte för
• skada på ouppvärmda växthus. Vid til�lämpning av detta undantag för växthus
gäller försäkringen inte heller för skada på
växthusväxter eller annan egendom däri
• skada genom snöras
• skada vars uppkomst eller omfattning
väsentligt påverkats av felaktig eller bristfällig konstruktion, att byggnorm för
rådande snözon inte följts, felaktigt ut
förande eller material, ingrepp i bärande
stommen, försummat underhåll, korrosion, angrepp av röta eller skadeinsekter.
Säkerhetsföreskrifter
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid en
skada måste du följa villkorets säkerhetsföreskrifter. 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:
I syfte att förhindra eller begränsa skada
måste du
• skydda dina växthusväxter med larm och
reservelverk
• hålla dina växthus uppvärmda
(snötrycksförsäkring)
• följa säkerhetsföreskrifter
i försäkringsbrevet
• iaktta föreskrifter som meddelas
av tillverkare eller motsvarande
• följa de LBK-rekommendationer som
anges i säkerhetsföreskrifterna
(Lantbrukets Brandskyddskommitté).
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Självrisk
Särskild självrisk gäller vid skada. Självrisken
är 10 procent av skadebeloppet, dock lägst
50 procent av prisbasbeloppet och högst
5 prisbasbelopp.
Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om
försäkringar för verksamhet inom Gröna
näringar kan du bland annat läsa om hur
du förnyar din försäkring, vad som händer
om du inte betalar försäkringen och hur
du kan få ditt ärende omprövat. Där kan du
också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi
behandlar personuppgifter hittar du på vår
webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.
Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga
länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna
en helhet av bank- och försäkringstjänster.
Genom Agria Djurförsäkring erbjuds
djur- och grödaförsäkring och genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.
Av ditt försäkringsbrev framgår vilket
länsförsäkringsbolag som är din
försäkringsgivare.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
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