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Grödaförsäkring
Gäller från 2018-05-01
En lyckad skörd är grunden för en god ekonomi i din växtodling.
Grödaförsäkringen ger ekonomiskt skydd om grödan drabbas av
hagelskador, om du blir tvungen att så om eller om du hittar salmo
nella i spannmål eller oljeväxter. Här presenterar vi översiktligt för
säkringsskyddet i Grödaförsäkringen. Det är de fullständiga försäk
ringsvillkoren som gäller vid en skada. Villkoren får du genom att
kontakta oss eller hämta dem på Agrias hemsida, agria.se.
Grödaförsäkringen tecknas separat eller som tilläggsförsäkring
till Försäkring för Lantbruksföretag eller Försäkringar för Gröna
näringar. Försäkringsaktiebolaget Agria är försäkringsgivare för
Grödaförsäkringen.

och C eller inom respektive grupp i D, E och F är du inte fullt försäk
rad. Detsamma gäller om du inte meddelat ändringar mellan gröda
grupperna. Grödagrupp som inte angivits på försäkringsbrevet
omfattas inte av försäkringen. Är du inte fullt försäkrad reducerar
Agria ersättningen i förhållande till underförsäkringen.

Var försäkringen gäller

Omsåddsskada på vårsådd gröda
Försäkringen ersätter kostnaden för omsådd på grödor i grupp A, B
och C samt morötter om du tvingas så om på grund av torka, skorp
bildning, frost eller jord- och sanddrift orsakad av vind. S
 kadan måste
inträffa mellan 1 mars och 15 juni och grödan måste sås om under
denna period. Grödan måste skördas samma år som den sås.

Försäkringen gäller på odlad areal som försäkringstagaren äger,
arrenderar, brukar med skötselavtal eller på annat sätt disponerar. För
säkringen gäller också i viss utsträckning i tork- och lageranläggning
för grödor i grupp A som du äger eller brukar.

Vad ersätter försäkringen?
Hagelskada
Försäkringen gäller för hagelskada som inträffar under perioden
1 april – 31 oktober.

Försäkringsbara grödor
Försäkringsbara grödor delas in i sex grupper.
Grupp A: strå-, trindsäd och oljeväxter med flera
Grupp B: frö av vallväxter med flera
Grupp C: sockerbetor, foderbetor
Grupp D: grönsaker, frö av vissa grönsaker och kryddor
Grupp E: grönsaker
Grupp F: potatis och rovor
En fullständig förteckning över vilka växtslag som ingår i r espektive
grödagrupp hittar du i villkoret.

Försäkrad areal
Försäkringen gäller för den areal och de grupper av grödor som anges
i försäkringsbrevet. Om du odlar KRAV godkänd gröda ska det
f ramgå av ditt försäkringsbrev. För grödor som tillhör grupp A, B och
C ska försäkring tecknas för all areal som du odlar inom dessa
g rupper. Det går inte att bryta ut och försäkra enstaka grupper eller
gröda/grödor. För grödor som tillhör grupp D, E och F ska försäkring
tecknas för all areal som du odlar inom respektive grupp. Det går inte
att bryta ut och försäkra enstaka gröda/grödor inom en grupp.
Med all odlad areal avses den areal som du äger, arrenderar,
brukar med skötselavtal eller på annat sätt disponerar. Om en gröda
sås och skördas i flera omgångar under samma växtodlingssäsong ska
den sammanlagda arealen för omgångarna vara försäkrad.
Om du vid skadetillfället har mer odlad areal inom grupperna A, B

Omsåddsskada på höstsådd skada
Försäkringen ersätter kostnaden för omsådd på grödor i grupp A och
B om du tvingas så om på grund av skorpbildning eller jord- och sand
drift orsakad av vind. Skadan måste inträffa mellan 1 augusti och
31 oktober och grödan måste sås om under denna period.
Salmonella i lagrad gröda i grupp A
Försäkringen ersätter skördevärde på tröskad gröda och sanerings
kostnader i tork- och lageranläggning vid positivt salmonellaprov
taget på gårdsnivå som medför att din normala försäljning stoppas.
Provet ska vara från gröda i grupp A som skördats på den mark som
avses i försäkringsbrevet eller från tork- och/eller lagringsanläggning
för grödor i grupp A som du som försäkringstagare äger eller brukar.
Försäkringen ersätter endast grödor som ägs och odlats av dig som
försäkringstagare.

Hur stor blir ersättningen?
Du måste anmäla hagel- eller omsåddsskada till ditt länsbolag eller
Agria inom fyra dagar och låta en av Agria utsedd grödavärderings
man värdera skadan.
Salmonellaskada ska anmälas utan dröjsmål, senast 12 månader
efter din försäkrings nästa förfallodag.

Omsåddsskada
Ersättningen baseras på en genomsnittlig kostnad per hektar för varje
gröda. Hektarersättning fastställs av Agria. Vid omsådd av fält som
också besåtts med fånggrödor eller annan insådd ersätter försäkringen
upp till genomsnittlig frökostnad för dessa grödor.
Den skadade arealen måste överstiga 0,5 hektar per gröda och
medföra att grödan måste sås om.
Salmonella i lagrad gröda i grupp A
Grödan ersätts med ett av Agria för varje år fastställt schablonbelopp.
Saneringskostnader i tork- och lageranläggning ersätts med dina
verifierade kostnader för sanering dock max 500 000 kronor per
skadehändelse. Avdrag görs för eventuell statlig ersättning.

Viktiga begränsningar
Här presenterar vi de begränsningar som vi speciellt vill framhålla.
Försäkringen ersätter inte:
• följdskador av hagel orsakade av växtsjukdomar och skadedjur
• förlorad efterlikvid och kvalitetstillägg
• biprodukter, till exempel halm
• höstsådd gröda som hagelskadats samma år som den sås
• merkostnader orsakade av skadan, till exempel kostnader för extra
gödsling
• skador om omsådd inte sker
• följdskador efter omsådd, exempelvis lägre skörd eller sämre
k valitet
• extra omsåddskostnader i till exempel KRAV- och u tsädesodling
• kostnader för destruktion av vara som är osäljbar på grund av
salmonellasmitta på gården
• skadeståndskrav eller straffavgifter från mottagare av
salmonellasmittad levererad vara
• normal årlig rengöring
• nybyggnation eller nyanskaffning av material eller teknik som inte
är nödvändig för att sanera din anläggning från s almonella.

Självrisk
• Hagelskada – Grödor i grupp A, B, C och F har ingen självrisk.
För grödor i grupp D och E är självrisken 15 procent av ersättningen.
• Omsåddsskada – för morötter är självrisken 15 % av ersättning.
Grödor i grupp A, B och C har ingen självrisk
• Salmonella i lagrad gröda i grupp A (A.6.3) – har ingen
självrisk.

Förnyelse och betalning av försäkringen
Försäkringstiden står i ditt försäkringsbrev. Försäkringen förnyas
varje år genom att du betalar räkningen för försäkringen. Du måste
betala i tid för att försäkringen ska gälla.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur Agria behandlar personuppgifter.
Fullständig information om hur Agria behandlar personuppgifter
finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar
på webbplatsen agria.se. Om du vill kan du få informationen skickad
till dig, kontakta i så fall Agria på 0775-88 88 88 eller info@agria.se.
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 helhets
bild av ditt engagemang inom Agria och länsförsäkringsgruppen,
framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också
användas till statistik, m
 arknads- och kundanalyser, produktutveck
ling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgår av den
fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du
inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan
du anmäla det till oss.
I första hand använder vi uppgifterna inom Agria och länsförsäk
ringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar
och organisationer som Agria och 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 kan även lämnas ut till personer
du delar hushåll med.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behand
lar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som för
säkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev 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 kund
register. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom läns
försäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.
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Hagelskada
Grödor i grupp A, B och C ersätts med ett av Agria för varje år fast
ställt schablonbelopp. Grödor i grupp D, E och F ersätts med det pris
du skulle fått vid försäljning av grödan efter avdrag för dina skörde
bundna kostnader, såsom arbete, emballage, transport och försäljning.
För utsädesodling av grödor i grupp A betalas även ett utsädestillägg
under förutsättning att grödan godkänns som utsäde.
Den genomsnittliga skadan måste överstiga 250 kronor per h ektar
och gröda.

