
Det är viktigt att du 
läser och sparar den 
här informationen.

Skadedjursförsäkring utökad
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2023-01-01 

Vår Skadedjursförsäkring utökad är till för dig som bedriver verksamhet inom jordbruk, djurhållning eller 
hästverksamhet. Detta är en översiktlig information som du har rätt att få innan du köper försäkringen 
och det är därför viktigt att du läser igenom den. Försäkringen innehåller viktiga begränsningar och 
aktsamhetskrav. Om något skydd är särskilt viktigt för dig bör du därför ta reda på om det omfattas av 
försäkringen. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också kontakta oss  så skickar vi dem 
till dig. Vi lämnar rådgivning om denna försäkring.

Vem gäller försäkringen för
Vår Skadedjursförsäkring utökad är till för dig som bedriver 
verksamhet inom jordbruk och/eller djurhållning. Den är även till 
för dig som i anslutning till ditt bostads- eller fritidshus äger 
ekonomibyggnader med djurhållning. Villkoret för 
Skadedjursförsäkring utökad gäller inte för bostadshuset eller ditt 
personliga lösöre. För den egen-domen gäller istället villkoren för 
villa-, fritidshus och/eller hemför-säkring.

Var gäller försäkringen?

 Din försäkring gäller för gårdsbyggnader, ekonomibyggnader 
och uthus som används i din verksamhet och är försäkrade 
hos Länsförsäkringar Gotland.
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Vad ersätter försäkringen?
Vi står för bekämpning av råttor och möss som tagit sig in i eller 
finns i omedelbar närhet till de gårdsbyggnader som används i din 
försäkrade verksamhet.

 utplacering av kontroll-, betesstationer för bekämpning 
av råttor och möss efter behov och regelverk
  akuta insatser mot råttor och möss vid behov 
övervakning av våra kontrollstationer enligt 
myndighetens gällande användarvillkor för brukat 
preparat eller bekämpningsmetod dokumentation på 
utförda åtgärder samt 
rådgivning för att minska framtida risk för angrepp

Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter exempelvis inte
 skada orsakad av råttor och möss

 kostnader för åtgärder av annan utförare än av 
Länsförsäkringar Gotland anvisad

 åtgärder utanför normal kontorstid

Aktsamhetskrav
Var rädd om din egendom
För att vi ska kunna hjälpa dig fullt ut vid en skada måste du följa de 
aktsamhetskrav som finns i försäkringsvillkoren. Annars kan 
åtgärden minskas eller helt utebli. Hur stor minskningen blir beror 
på hur din oaktsamhet påverkat  omfattningen.

Här är några av de viktigaste kraven
  Hålla rent i och omkring dina gårdsbyggnader för att minska 

trivseln för råttor och möss
 Om råttor eller möss kommit in i eller hotar att komma in i 
försäkrade byggnader måste du försöka hindra eller begränsa 
skadan och snarast kontakta länsförsäkringar Gotland 
Åtgärda påpekanden enligt vår åtgärdsrapport  för att minska 
risken för nya angrepp av råttor och möss

Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som 
förbättrar säkerheten för din egendom, dina djur och människor 
på din gård. 

Självrisker
Försäkringen gäller utan självrisk.
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Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat 
till oss ändras. Exempel på ändrade uppgifter kan vara om du gör en 
ny-, till- eller ombyggnation av  gårdens byggnader, ändrar 
verksamhetsinriktning. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att 
få hjälp om något skulle hända. 

Priset på försäkringen
Priset för din Skadedjursförsäkring utökad bestäms av flera faktorer, 
till exempel verksamhetens karaktär antal byggnader och 
byggnadernas storlek. Priset för din försäkring framgår av ditt 
försäkringsbrev eller av den offert du fått.

Avtalstiden
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan 
tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. Din försäk-
ring träder i kraft dagen efter du ansökt om försäkring om vi inte 
kommit överens om annan försäkringstid. 

Om försäkringsavtalet enligt lag blir giltigt först efter att du 
skriftligen accepterat vårt erbjudande om försäkring börjar försäk-
ringen gälla klockan 00.00 dagen efter din accept, om vi inte över-
enskommit om en annan tidpunkt. 

Svensk lag tillämpas på avtalet och all kommunikation mellan  
parterna sker på svenska.

Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. 
Full-ständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i 
infor-mationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår 
webb-plats lansforsak ringar.se/personuppgifter. Kontakta oss om du 
vill få informationen skickad till dig. 

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de 
lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas 
in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta 
åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en hel-
hetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa 
rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till sta-
tistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga 
skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informa-
tionen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina person-
uppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgrup-
pen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organi-
sationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och 
utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut 
till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina 
sakförsäkringar och skador på sakförsäkringar kan även lämnas ut till 
personer du delar hushåll med. 

Försäkringsbrevet
Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet de fullständiga 
försäkringsvillkoren samt gårdsskiss för skadedjursskyddet. Det du 
vill ha försäkrat ska finnas med i försäk-ringsbrevet. Vi ber dig läsa 
igenom försäkringsbrevet och genast kon-takta oss om det är något 
som fattas eller är fel, så ändrar vi det.

Betalning
En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar efter den dag då 
vi skickat inbetalningskortet till dig.

Följden av obetald försäkring
Om du inte betalar försäkringen i tid får vi säga upp den. 
Försäkringen upphör 14 dagar efter att vi skickat dig en skriftlig 
uppsägning. Betalar du innan de 14 dagarna fortsätter försäkringen 
att gälla som vanligt.

Förnyelse av försäkringen
Din försäkring förnyas normalt om den inte har sagts upp till försäk-
ringstidens slut, eller om det framgår av avtalet eller andra 
omständigheter att den inte ska förnyas.

Rätt att säga upp försäkringen
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om ditt 
försäkringsbehov bortfaller eller om det inträffar annan liknande 
omständighet. Vi kan säga upp din försäkring om det finns stöd för 
det enligt försäkringsavtalslagen.
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. 

Du kan alltid få information om vilka person uppgifter vi behandlar 
om dig. Personuppgifts ansvarig är det bolag som står som 
försäkrings givare på din offert eller ditt försäkrings brev eller som du 
av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter 
om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, 
behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregis-
ter. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäk-
ringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga. 

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 kundom-
budsman. Under informationen ”Om vi inte är överens” på vår webb-
plats hittar du information om vem som är klagomålsansvarig på ditt 
lokala länsförsäkringsbolag. Klagomål handläggs skyndsamt.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna Reklama-
tionsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, 
arn.se,  telefon 08 508 860 00. Prövningen är kostnadsfri 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.

Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar allmänna upplysningar  i 
frågor som rör konsumentförsäkring, konsumenternas.se,ko
0200-22 58 00. Du kan också få vägledning från Konsumentverket,  
hallakonsument.se.

Även den kommunala konsumentvägledningen kan ge råd och 
information om försäkringar.
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Mer information hittar du på vår webbplats. 

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 din offert eller ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare. 

Vi står under Finansinspektionens tillsyn, Finansinspektionen,  Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00,  
finansinspektionen@fi.se, fi.se. 

Avseende marknadsföring står Länsförsäkringar även under  Konsumentverkets tillsyn, Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771–
42 33, konsumentverket@konsumentverket.se,  konsumentverket.se.

Våra anställda som säljer försäkring får en fast lön. I vissa fall får de även rörlig provision som främst grundar sig på kvalitet och endast till 
mindre del på kvantitet.

Samla bank och försäkring hos oss
Vi kan erbjuda dig helhetslösningar inom bank och försäkring, helhets-lösningar som kan ge dig extra förmåner. Banktjänster både för dig som 
privatperson och ditt företag. Försäkringar för exempelvis bostad, motorfordon och djur. Personförsäkringar för dig, din familj och dina 
anställda. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter:

Länsförsäkringar Gotland 
Box 1224, 621 23 Visby 
Tfn: 0498-28 18 50
E-post: info@lfgotland.se
Org nr 534000-6369

Kontakta Länsförsäkringar Gotland

lansforsakringargotland.se




