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Om en produktionsbyggnad, maskin, anläggning, produkter och tillbehör samt djur skadas på ett lantbruk innebär det 
utgifter. Ytterligare försämras situationen om verksamheten inte kan fortsätta på grund av en skada.

Som tur är kan du försäkra egendom och verksamhet på ditt lantbruk mot olika händelser. Försäkringshelheten skräd-
darsys efter dina behov.

Omfattande lantbruksskydd eller Lantbruksskydd kom-
pletterad med en skördeskadeförsäkring.

Lantbruksskydd för djuren på din gård kompletterat med 
de tilläggsförsäkringar som du behöver.

Rättsskyddsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Ansvarsförsäkring för verksamhet eller produktansvars-
försäkring

Produktionsbyggnad, produktionsförnödenheter eller 
anläggningstillgångar skadas, stjäls, går sönder, blir 
defekta. 

Produktionsdjur dör på grund av brand, elektriska 
fenomen eller annan orsak.

Verksamheten avbryts på grund av egendomsskada eller 
omsättningen sjunker.

Lantbruksproduktionen förorsakar skada på utomstå-
ende person eller dennes egendom och enligt lagen är 
du ersättningsskyldig eller bestrider det.

Försäkringarna för lantbruksproduktion beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringen finns i sin  
helhet i villkoren för Försäkring för lantbruksproduktion YH 11. Läs dem också.
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Försäkring av egendom som används inom 
lantbruksproduktion
Försäkrandet av egendom börjar med byggnader och lösöre i an-
slutning till produktionen, vilka är maskiner och materiel samt 
produkter och tillbehör. Dem kan du försäkra antingen med Om-

Vad 
försäkras?

●● Produktionsbyggnader och maskiner och anläggningar som tjänar dem.
●● Maskiner och utrustning t.ex. plogar, harvar och trycktvättar
●● Produkter och förnödenheter t.ex. spannmål, tillbehör och gödsel som lagras på gården
●● Maskin, utrustning, produkt eller förnödenhet upp till 10 000 euro.

Produktionsdjur:
Grisar, lamm, fjäderfä, nötkreatur, pälsdjur* och andra djur

Vilket skydd? Omfattande lantbruksskydd** Lantbruksskydd** Avbrottsförsäkring

Vad ersätts? plötsliga och oförutsedda skador. 
Skillnaden till Lantbruksskyddet 
är att det ersätter också t.ex. när
• slåtterkrossen går sönder under 

höskörden
• släpvagnen välter då vägen ger 

vika
• en kraftig hagelskur skadar plåt-

taket
• en storm höjer vattenståndet i 

hav eller sjö, vilket förorsakar 
byggnaden eller dess lösöre 
skada

ersätter skador som förorsakas av:
• brand eller sot
• elektriska fenomen
• explosion
• läckage eller utlösning av släck-

ningsanordning
• stöld eller skadegörelse
• haveri på maskin eller anordning 

i byggnad
• storm eller åsknedslag
• vilda djur
• trafikolycka som skadar lös pro-

duktionsegendom.

Då verksamheten avbryts eller 
störs på grund av en skada som är 
ersättningsgill enligt Omfattande 
lantbruksskydd eller Lantbruks-
skydd ersätter avbrottsförsäkringen
• förlust av täckningsbidrag
• extra kostnader av åtgärder med 

vilka du minskar eller undviker 
förlust till följd av förlorad om-
sättning, då du t.ex. påskyndar en 
återuppbyggnad eller håller igång 
verksamheten med tillfälliga ar-
rangemang.

Hur mycket? Beroende på försäkringssättet 
enligt återanskaffningsvärdet, 
dagsvärdet eller upp till ett visst 
försäkringsbelopp.

Beroende på försäkringssättet 
enligt återanskaffningsvärdet, 
dagsvärdet eller upp till ett visst 
försäkringsbelopp.

• För förlorad omsättning antingen 
under 12 mån. eller 18 mån., från 
vilket vi drar av de fasta kostna-
der som inbesparats på grund av 
skadan.

• Högst den verkliga budgeterade 
omsättning som du har meddelat.

Självrisk Grundsjälvrisk 600 euro Grundsjälvrisk 600 euro Grundsjälvrisk 600 euro

* Nedan berättar vi mer om försäkringar för pälsfarmer.

** I Omfattande lantbruksskydd och Lantbruksskydd ingår alltid ansvarsförsäkring, produktansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, som vi 
 berättar mer om nedan.

Katastrofskydd och  
katastrofavbrottsskydd

Djurskydd för mjölk- och  
nötboskap

Utvidgning av avbrottsförsäkringen,  
från fall till fall

Vad försäkras? Nötkreatur, svin, får och fjäder-
fän samt pälsdjur *

Nötkreatur bestående av mindre 
än 20 mjölkkor och enskilda 
avelsdjur.

Produktionsdjur

Vad ersätts? ersätter
• skador, där flera djur dör, 

nödslaktas eller försvinner av 
samma orsak inom 14 dygn 

• en avbrottsskada som förorsa-
kats av en katastrofskada.

ersätter då nötkreatur dör (eller 
nödslaktas) på grund av sjuk-
dom eller allvarlig skada.

ersätter då
• din verksamhet avbryts eller störs, 

om din kund eller varuleverantör 
drabbas av ersättningsgilla skador. 

• du måste avliva hushållsdjur på 
grund av en epidemi.

Självrisk Grundsjälvrisk 600 euro Grundsjälvrisk 600 euro Grundsjälvrisk 600 euro

 * Pälsdjur kan försäkras med en katastrofförsäkring endast i händelse av sjukdomsepidemier.
  Självrisken för pälsdjur är 15 % av skadebeloppet, dock minst 1 000 euro.

fattande lantbruksskydd eller Lantbruksskydd. Du kan komplet-
tera försäkringen med en avbrottsskyddsförsäkring och en skör-
deskadeförsäkring. Produktionsdjur kan du åter försäkra med 
Lantbruksskydd och med de tilläggsförsäkringar som du behöver, 
som en katastrofförsäkring för djur. 

Skördeskadeförsäkring
Med skördeskadeförsäkring kan försäkras skörden av de flesta 
växter som odlas på åkrar mot förluster förorsakade av ovanliga 
väderfenomen. Växterna ska vara odlade i syfte att skördas. Grön-
gödslingsvallar, naturvårdsåkrar eller betesmarker kan inte vara 
försäkringsobjekt. Med skördeskadeförsäkring kan inte försäkras 
trädgårdsväxter, bär eller frukter.

Försäkringen ska gälla innan växtbeståndet sås. Premiegrund är 
gårdens hela odlade areal. Till försäkringsbolaget behöver inte an-
mälas, även om de växter som odlas byts ut inom samma areal.

Med ersättningsgilla skördeskador avses att växtbeståndet för-
störs, skördens handelsduglighet går förlorad och att skördeom-
ständigheterna försämras så att skörden inte alls kan bärgas. En 
försämring av handelsdugligheten, till exempel från brödsäd till 
foder omfattas inte av försäkringen.
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En ersättningsgill skada uppkommer då skördeskador förorsakas 
av något av följande fenomen:
●● en hagelskur
●● ett sällsynt kraftigt störtregn eller frost
●● en exceptionell torka, väta, långvarig nederbörd eller över-

svämning samt
●● en misslyckad övervintring av höstsådda eller mångåriga väx-

ter som beror på exceptionella väderfenomen.

Enligt meteorologisk definition anses väderfenomen som sällsyn-
ta, om de förekommer mer sällan än i snitt en gång per tio år. Som 
exceptionella väderfenomen anses sådana, som statistiskt kan fö-
rekomma i snitt tre gånger under hundra år eller mer sällan. Ett 
sedvanligt störtregn eller frost som är typisk för årstiden är inte 
fenomen som förorsakar ett försäkringsfall.

Försäkringen ersätter den förlust av nettoförtjänsten som beror på 
skördeskadan. Det skadebelopp som ska ersättas fås då man från 
värdet av den förlorade skörden drar av kostnader för skördear-
bete, torkning, lagring o. dyl. som inbesparats på grund av ska-
dan. Övre gräns för ersättning är alltid 800 euro för varje försäkrad 
hektar som drabbats av skördeskada. Vid bedömningen av skador 
samarbetar vi med ProAgria-koncernen.

Om man i stället för det förstörda växtbeståndet före den sista 
såningsdag som fastställts i villkoren för åkerstödet kan så någon 
odlingsväxt, kan ersättningen vara högst lika stor som den förlora-
de arbets- och materialkostnaden. Detta gäller även höstsäd som 
förstörts under vintern. Försäkringstagaren har vid varje skada en 
självrisk, som är 20 % av det ersättningsgilla skadebeloppet, dock 
minst 1 000 €.

Det högsta möjliga försäkringsbeloppet för 
egendom
Det lönar sig alltid att försäkra ny eller relativt ny egendom utan 
ett högsta ersättningsbelopp (s.k. fullvärdesförsäkring). Då base-
rar sig premien på t.ex. antalet kvadrat- eller kubikmeter i bygg-
naden och användningsändamålet. Premien för lösöre baserar sig 
med undantag för fordon och produktionsdjur på det antal åker-
hektar som lantbruket består av.

För egendom som är klart äldre rekommenderar vi att vi tillsam-
mans fastställer försäkringsbelopp i euro, som utgör premiegrund 
och övre gräns för ersättningen. Försäkringsbeloppet ska motsva-
ra objektets verkliga värde, så att ersättningsbeloppet är det rätta 
om det sker en skada. Läs i villkoren om över- och underförsäk-
ring (11.1 och 11.2).

Hur fastställs värdet på skadad egendom?
Värdet på den skadade egendomen fastställs enligt återanskaff-
ningsvärdet eller dagsvärdet. Återanskaffningsvärdet är det be-
lopp som behövs för att till samma plats anskaffa ny likadan eller 
närmast motsvarande egendom. 

Dagsvärdet fås när egendomens värdeminskning till följd av ål-
der, användning, minskad användbarhet eller liknande dras av 
från återanskaffningsvärdet. Vi ersätter enligt dagsvärdet alltid då 
egendomens värde just före skadan är mindre än 50 % av åter-
anskaffningsvärdet. Maskiner och utrustning ersätts alltid enligt 
dagsvärdet.

Av exemplen nedan framgår, hur försäkringssätt och värdeminsk-
ning på egendom inverkar på ersättningen.

Ersättningsgrunden för byggnader är antingen dagsvärdet eller åter-
anskaffningsvärdet. Byggnadens värde minskar till följd av ålder, an-
vändning eller minskad användbarhet. Totalrenoveringar däremot ökar 
byggnadens värde. När en skada inträffar beräknas till hur stor del den 
skadade byggnadens värde, omedelbart före skadan, uppgick till åter-
anskaffningsvärdet, dvs. värdet på en ny motsvarande byggnad. Om det 

dagsvärde som räknats ut på det här sättet är minst 50 % av återanskaff-
ningsvärdet, ersätter vi enligt återanskaffningsvärdet. Om dagsvärdet är 
mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet, ersätter vi enligt dagsvärdet. 
Om du inte vill reparera den skadade byggnaden eller uppföra en ny 
byggnad i stället för den förstörda, betalas ersättning enligt dagsvärdet. 
Om värdet på en byggnad är klart mindre än återanskaffningsvärdet, 
kan man även fastställa ett försäkringsbelopp som utgör både premie-
grund och den absoluta övre gränsen för ersättningen.

Alternativ B: 
Om det är fråga om en äldre byggnad, för vilken försäkringsbeloppet 
är klart mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet, är det möjligt att 
den försäkrats till ett försäkringsbelopp som vi gemensamt avtalat om.

Vi ersätter då skadan högst upp till det avtalade försäkringsbeloppet 
såsom ovan i punkt 2 a eller b.

Du kommer väl ihåg att då du investerar i ny produktionsutrust-
ning ska du uppdatera försäkringsbeloppet. Med index uppdaterar 
vi igen försäkringsbeloppet, premien och självrisken, för att de 
ska följa den allmänna prisutvecklingen.

Självrisk
Grundsjälvrisken i lantbruksförsäkringen är 600 euro. Du kan öka 
eller minska på din självrisk enligt din riskhanteringsförmåga och 
risktagningsvilja. Vid plötsliga och oförutsedda skador på maski-
ner och utrustning är din självrisk minst 900 euro. I villkoren 
finns en precisering av situationer där självrisken avviker från 
huvudregeln.

Åldersavdrag och åldersavdrag vid läckage
Då fasta maskiner och anordningar i en byggnad går sönder eller 
skadas till följd av åsknedslag eller något annat elektriskt fenomen 
görs från återanskaffningsvärdet ett åldersavdrag. Om åldersav-
draget är minst lika stort som självrisken, avdras inte självrisken 
längre separat. För avdragets storlek i olika grupper av maski-
ner och anläggningar redogörs i försäkringsvillkoren (7.4.5). Vid 
läckageskador avdras åldersavdraget vid läckage (villkor 7.4.4).

Om en skada hindrar användningen av byggnad eller 
maskiner och utrustning?
Både Omfattande lantbruksskydd och Lantbruksskydd ersätter ex-
trakostnader, då du på grund av en ersättningsgill skada inte kan 
använda produktionsegendom normalt.
●● I fråga om produktionsbyggnad ersätts extra kostnader upp till 

högst 6 % av dagsvärdet för byggnaden.
●● I fråga om maskiner och utrustning ersätts extra kostnader upp 

till 10 000 euro för högst 1 månad.
●● Från ersättningar för extrakostnader avdras alltid en egen se-

parat självrisk.

Till försäkringen för lantbruksproduktion kan fogas en egentlig 
avbrottsförsäkring som erbjuder ett mer omfattande skydd mot 
extrakostnader och förlust av täckningsbidrag.

En svingård är försäkrad med en lantbruksförsäkring och en avbrotts-
försäkring på 12 månader. Omsättningen på svingården är 100 000 euro. 
Svinhuset förstörs och djuren dör i en brand och verksamheten avbryts. 
Lantbruksförsäkringen ersätter den förstörda byggnaden och värdet på 
djuren. Avbrottsförsäkringen ersätter förlusten av täckningsbidraget för 
högst den tid som antecknats i försäkringsbrevet.
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Vid behov kan du försäkra pälsdjur mot smittsamma sjukdomar 
med en katastrofförsäkring för djur.

Ansvarsförsäkring för verksamhet, produktansvars-
försäkring och rättsskyddsförsäkring
De här ingår alltid i både det omfattande och det mer begränsade 
lantbruksskyddet. Försäkrade med Omfattande Lantbruksskydd 
eller Lantbruksskydd är försäkrad verksamhet eller binäringar, 
som omfattas av lantbruksbeskattning och som har antecknats i 
försäkringsbrevet.

Ansvarsförsäkring för  
verksamhet Produktansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring

Vad ersätts? ersätter skador på utomstå-
ende eller dennes egendom, 
och för vilka du enligt lag är 
ersättningsskyldig.

ersätter person- och sakskador 
som förorsakas någon annan av 
en produkt som överlåtits, och 
för vilka du enligt lag är ersätt-
ningsskyldig.

ersätter kostnader, som föranleds av att ju-
ridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och 
ansökningsärenden i anslutning till idkande av 
lantbruksproduktion och dess binäringar. Dock 
inte vid tvistemål om uthyrning av fastigheter 
och bostäder.

Hur mycket 
ersätts?

1 000 000 euro/ 
försäkringsperiod

1 000 000 euro/ 
försäkringsperiod

25 000 euro/fall
50 000 euro/försäkringsperiod 

Självrisk 600 euro/skada 600 euro/skada 15 % av de ersättningsgilla kostnaderna, dock 
minst 600 euro.

Var gäller försäkringarna för lantbruksproduktion?
Försäkringen gäller då den försäkrade egendomen finns på ett för-
säkringsställe som nämns i försäkringsbrevet.

Följande objekt är försäkrade också då de tillfälligt flyttats eller 
då de används enligt sitt användningssyfte på ett annat ställe i 
Finland:
●● produkter och förnödenheter
●● maskiner och redskap
●● produktionsdjur
●● främmande produktionslösöre
●● pälsfarms farmnings- och avpälsningsutrustning.

Vad kan du inte försäkra med försäkringarna för 
lantbruksproduktion?
●● Privategendom (försäkras med hemförsäkringen Måttskydd)
●● Binäring som ska beskattas enligt lagen om beskattning av in-

komst av näringsverksamhet (Företagsförsäkringsprodukter)
●● Handelsträdgårdsverksamhet (Företagsförsäkringsprodukter)
●● Verksamhet i anslutning till industriell verksamhet, kommersi-

ell verksamhet eller verkstadsverksamhet (Företagsförsäkrings-
produkter)

●● Personbilar (Bilskydd)
●● Hund, katt eller annat hobby- eller sällskapsdjur (Måttskydd)
●● Skog (Måttskydd)
●● Traktorer, skördetröskor och andra självgående arbetsmaskiner 

(Försäkringen för arbetsmaskiner).

Försäkring av pälsfarmer
Pälsfarmer försäkras med Lantbruksskydd. Dessutom ersätts 
plötsliga och oförutsedda skador på pälsfarmer, vilka har förorsa-
kats av följande händelser:
●● störtregn, snösmältning (skugghus)
●● snöns eller isens tyngd (skugghus)
●● buller (pälsdjur)
●● värmeslag (pälsdjur).

Pälsdjursfarmer har egna specialsjälvrisker.

Som ett tilläggsskydd kan du teckna en avelsvärdesförsäkring, 
som ersätter om avelsvärdet eller värdet på skinnen minskar på 
grund av skadegörelse.

Faktorer som inverkar på premien
Bland annat följande faktorer inverkar på premien:
●● Vad producerar du på ditt lantbruk och vad är binäring enligt 

lantbruksbeskattningen?
●● Ett hurdant försäkringsavtal väljer du?
●● Den budgeterade omsättningen för ett år exklusive skatt och 

inklusive EU-stöden i anslutning till djuren.
●● Byggnadernas brandsäkerhet, som påverkas av byggnadsklass 

och tekniska lösningar.
●● Den ansvarstid som du valt för avbrottsförsäkringen.
●● Den eventuella alternativa självrisk som du valt.
●● Om du har koncentrerat dina bank- och försäkringsärenden till 

OP.
●● En skyddskartläggning av lantbruket ger poäng som beskriver 

hur riskbenägna verksamheten, byggnaderna och anläggning-
arna på ditt lantbruk är.

●● Du kan själv påverka de poäng som ges vid skyddskartlägg-
ningen. Om du satsat på säkerhet beaktas detta i premien.



5

Säkerhetsföreskrifter
Till försäkringsavtalet bifogas säkerhetsföreskrifter, som ger in-
formation om hur du kan förhindra att skador uppstår. Om du 
försummar att iaktta säkerhetsföreskrifterna eller gör dig skyldig 
till en större vårdslöshet kan det leda till att ersättningen nedsätts 
eller avslås.

Om en skada trots alla försiktighetsåtgärder skulle inträffa, får du 
hjälp av oss.

En skada har inträffat – vad gör du?
Anmäl skadan så snabbt som möjligt. Du kan fylla i en skadean-
mälan via vår nättjänst på adressen op.fi/nättjänster. En skadein-
spektör hjälper dig att fastställa omfattningen på skadan. Skadein-
spektören berättar om våra samarbetspartners, som du ska vända 
dig till för att få skadan reparerad. Skadeinspektören fattar inte 
något ersättningsbeslut.

Ersättning ska sökas senast inom ett år räknat från det att du har 
fått vetskap om skadan och dess följder. Den skadade egendomen 
ska vara reparerad inom två år.

Om du anser att vårt beslut är bristfälligt eller felaktigt, ska du 
kontakta den person som handlagt ditt ärende. Vid behov kan du 
sända en begäran om rättelse per e-post till op.fi/asiakasasiamies.

Hur man söker ändring i ett beslut
Besvär i anslutning till försäkringar och ersättningar kan också 
hänskjutas till olika nämnder eller domstolar för behandling. I en 
bilaga som fogas till ersättningsbeslutet ges mer information om 
möjligheterna att söka ändring.

Behandling av personuppgifter
Pohjola Försäkring ska behandla kundernas personuppgifter i 
enlighet med de bestämmelser som gäller samt på det sätt som 
närmare beskrivs i dataskyddsklausulen och -beskrivningen. Kun-
den ska ges rekommendationen att ta del av den här dataskydds-
informationen. Dataskyddsklausulen och -beskrivningen finns 
tillgängliga på nätsidan op.fi och Pohjola Försäkrings kundbetjä-
ningsställen.

Försäljningsprovisioner för försäkringar
Försäkringsbolaget betalar en fast provision som baserar sig på 
en procentuell andel av premien eller på antalet försäkringar. På 
provisionen och dess storlek inverkar försäkringsprodukten och 
försäljningskanalen. Provisionen betalas till ombudet eller den an-
ställda på försäkringsbolaget.

Pohjola Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudsaklig bransch försäkringsverksamhet. Bolaget är infört i handelsregistret, FO-nummer 1458359-3.

Ta kontakt
Nättjänster på adresserna
●● op.fi
●● Servicenummer för försäkringar 010 253 0022

Samtal kostar från inhemska abonnemang i det fasta nätet och 
från finländska mobilabonnemang 0,0835 euro/samtal + 0,12 
euro/min. I priserna ingår 24 % moms. Våra kundsamtal bandas 
bl.a. för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen. Läs mer 
om ämnet på op.fi/datskydd.


