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A.1 Bestämmelser om försäk-

ringsavtalet 

LRF Baslivförsäkring är en gruppförsäkring för med-

lemmar (gruppmedlemmar) i LRF (Lantbrukarnas Riks-

förbund). LRF Baslivförsäkring ingår i medlemskapet i 

LRF. 

Till grund för gruppförsäkringen finns ett gruppavtal 

mellan Länsförsäkringar och LRF. Gruppavtalet innehål-

ler bestämmelser om vilka personer som omfattas av 

försäkringen, vilket försäkringsskydd som erbjuds, när 

gruppavtalet träder i kraft och giltighetstid samt automa-

tisk förlängning och uppsägning av gruppavtalet. Be-

stämmelse i gruppavtalet har företräde framför en be-

stämmelse i detta försäkringsvillkor. Försäkringsvillko-

ret beskriver försäkringen, anslutningskrav, ikraftträ-

dande, upphörande samt betalning av premier. Försäk-

ringsbeskedet anger vad som ingår i den tecknade för-

säkringen. 

Med gruppmedlem avses medlem i LRF som är 

folkbokförd i Sverige, och som tecknat medlemskap i 

LRF före 70 års ålder, och som varit medlem i LRF 

under en sammanhängande tid av minst fem år. 

För försäkringsavtalet gäller vad som står skrivet i 

gruppavtalet, försäkringsbeskedet och därtill hörande 

handlingar, de allmänna villkoren för denna försäkring, 

försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. 

Försäkringen tecknas med avtal per försäkringsår 

och förlängs automatiskt om det inte sägs upp av Läns-

försäkringar eller företrädaren för gruppen. 

Länsförsäkringar har rätt att inför varje års förläng-

ning ändra försäkringsvillkor för försäkringen. 

 

Anslutning till LRF Baslivförsäkring sker efter 5 års 

medlemskap i LRF. 

Medlemskap i LRF måste påbörjas före 70 års ålder. 

Ingen hälsoprövning gäller för anslutning till försäk-

ringen. 

 

Försäkringen gäller för den person som anges i försäk-

ringsbeskedet. 

 

Länsförsäkringars ansvar börjar när LRF-medlemmen 

blivit gruppmedlem. 

Om försäkringen upphört på grund av att medlem-

skapet i LRF upphört, börjar Länsförsäkringars ansvar 

efter 5 år räknat från dagen för förnyat LRF-

medlemskap. 

 

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar 

under den tid som gruppmedlem omfattas av försäkring-

en. 

 

Försäkringen gäller om den försäkrade avlider inom eller 

utanför Sverige. 

 

Premien för försäkringen ingår i medlems- och service-

avgiften till LRF. 

 

Vid allmän villkorsändring tillämpas de nya villkoren 

för försäkringen från närmast följande årsförfallodag, 

under förutsättning att underrättelse om detta lämnats 

senast 30 dagar före årsförfallodagen. 

A.2 Allmänna bestämmelser 

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäk-

ringsskydd måste väcka talan mot Länsförsäkringar 

inom tio år från tidpunkten när det förhållande som 

enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäk-

ringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning 

förlorad. 

 

Länsförsäkringar är befriat från påföljd att fullgöra för-

pliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständig-

het som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande 

och som ligger utanför Länsförsäkringars kontroll och 

som inte skäligen kunnat förutses. Sådan force majeure 

händelse är exempelvis förändringar i lag, myndighets-

åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 

eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga 

om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 

Länsförsäkringar självt är föremål för eller vidtar sådan 

konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Länsförsäkringar att 

verkställa betalning eller annan åtgärd i anledning av 

sådan force majeure händelse som avses ovan i detta 

stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upp-

hört. 
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Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har 

samband med krig eller krigsliknande politiska orolig-

heter i eller utanför Sverige. 

Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där 

krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut 

under vistelsen gäller försäkringen dock under den första 

fyra veckorna under förutsättning att den försäkrade inte 

deltar i kriget eller oroligheterna. 

 

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som orsakats 

direkt eller indirekt av atomkärnprocess. 

 

Försäkringen gäller inte vid försäkringsfall som förorsa-

kats genom spridning av biologiska, kemiska eller nuk-

leära substanser i samband med terroristhandling. 

Terroristhandling är en handling som inbegriper men 

inte är begränsad till användning av tvång eller våld 

och/eller till hot om tvång eller våld av en person eller 

grupper av personer. Den utförs av någon som antingen 

handlar ensam, för en organisations eller statsmakts 

räkning eller i förbindelse med en organisation eller 

statsmakt. Handlingen begås för eller av politiska, reli-

giösa, ideologiska eller etiska skäl, inklusive avsikten att 

påverka en statsmakt och/eller att injaga fruktan i all-

mänheten eller någon del av allmänheten. 

 

Länsförsäkringar erbjuder inte försäkringsskydd eller 

skadeersättning som står i strid med sanktioner eller 

embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sve-

rige. Det gäller också för sanktioner och embargon an-

tagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europe-

iska eller svenska lagbestämmelser. 

Om en utbetalning gjorts som inte når mottagaren på 

grund av sanktioner ska Länsförsäkringar anses ha full-

gjort sitt åtagande enligt avtalet. 

 

Länsförsäkringar behandlar personuppgifter i enlighet 

med vad som anges i informationen ”Behandling av 

personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lans-

forsakringar.se/personuppgifter. 

Om du vill kan du få informationen skickad till dig, 

kontakta i så fall oss på telefonnummer 08-588 427 00 

eller e-postadress info.halsa@lansforsakringar.se. 

Vid obligatorisk gruppförsäkring ansvarar gruppföre-

trädaren för att gruppmedlemmarna får informationen 

”Behandling av personuppgifter”. 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt 

ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kon-

takta i första hand den person du haft kontakt med eller 

vår klagomålsansvariga. 

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Per-

sonförsäkringsnämnden med medicinska tvistefrågor, 

www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Gäller 

tvisten andra frågor kan du vända dig till Allmänna 

reklamationsnämnden, www.arn.se, 08-508 860 00. 

Prövningen är kostnadsfri för dig. Du kan även vända 

dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina om-

budskostnader kan oftast ersättas om du har en rätts-

skyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken. 

Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas också av 

Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumen-

terna.se, 0200-22 58 00, eller av din kommunala kon-

sumentvägledare. 

A.3 När skada inträffat 

Anmälan och begäran om utbetalning vid skada ska 

göras snarast möjligt till Länsförsäkringar. 

De handlingar och övriga upplysningar, som är av 

betydelse för att bedöma den försäkrades rätt till ersätt-

ning och Länsförsäkringars ansvar, ska skickas in och 

betalas av den som begär utbetalning. 

 

Utbetalning ska göras senast en månad efter det att Läns-

försäkringar mottagit fullständiga handlingar. 

När utbetalning begärs kan Länsförsäkringar utreda 

om någon uppgift är oriktig eller ofullständig. Utbetal-

ning behöver då inte göras förrän en månad efter det att 

utredningen är avslutad. 

Länsförsäkringar betalar dröjsmålsränta enligt ränte-

lagen om utbetalning görs senare än en månad efter 

fullständiga handlingar inkommit eller efter avslutad 

utredning. 

Dröjsmålsränta betalas inte ut om den är mindre än 

en halv procent av prisbasbeloppet för det år när utbetal-

ning sker. 
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A.4 Fortsatt skydd när försäk-

ringen upphör 

Med efterskydd menas ett förlängt försäkringsskydd 

under tre månader efter att försäkringen har upphört.  

En förutsättning för att efterskyddet ska gälla är att 

är att gruppmedlemmen själv har valt att avsluta sitt 

medlemskap i LRF. 

En förutsättning för att efterskyddet ska gälla är att 

gruppmedlemmen har utträtt ur LRFs medlemskap. 

Efterskydd gäller inte 

• om den försäkrade varit försäkrad kortare tid än sex 

månader. 

• om den försäkrade på annat sätt fått eller uppenbarlig-

en kan få skydd av samma slag. 

• om den försäkrade själv har valt att säga upp försäk-

ringen men är kvar i gruppen. 

• om gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp. 

 

Gruppmedlem har rätt till fortsättningsförsäkring om 

• gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från 

Länsförsäkringar eller på grund av uppsägning från 

gruppens sida. 

• gruppavtalet vid obligatorisk försäkring upphör på 

grund av bristande premiebetalning. 

Rätt till fortsättningsförsäkring föreligger inte 

• om den försäkrade varit försäkrad mindre än sex må-

nader. 

• om den försäkrade på annat sätt fått eller uppenbarlig-

en kan få skydd av samma slag. 

Villkoret för fortsättningsförsäkringen kan delvis 

komma att avvika från det nuvarande gruppförsäkrings-

villkoret. 

 

Ansökan om fortsättningsförsäkring utan hälsoprövning 

ska göras inom tre månader från den dag gruppförsäk-

ringen upphörde. 

Premien bestäms efter den försäkrades ålder och be-

räknas enligt särskilda tariffer. 

Ansökan måste skickas direkt till Länsförsäkringar. 

B.1 Baslivförsäkring 

Dödsfallskapitalet är 50 000 kronor. 

Dödsfallskapitalet utbetalas om den försäkrade avli-

der före utgången av den försäkringsperiod då den för-

säkrade uppnår 65 års ålder. 

Vid dödsfall efter utgången av den försäkringsperiod 

som den försäkrade uppnått 65 års ålder, utbetalas 

10 000 kr till dödsboet såsom begravningshjälp. 

Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital på 50 000 

kronor är, om inte den försäkrade skriftligen anmält 

annat förordnande till Länsförsäkringar, i här angiven 

ordning:  

1) make eller sambo  

2) den försäkrades arvingar.  

Finns ingen förmånstagare enligt punkt 1 och 2 betalas 

dödsfallskapitalet till dödsboet. 

 

Make: Avser förmånstagare som den försäkrade är gift 

med. 

Med make avses även registrerad partner enligt lagen 

om registrerat partnerskap. Förordnande till make upp-

hör att gälla då mål om äktenskapsskillnad/ partnerskap-

ets upphörande pågår. 

Sambo: Avser förmånstagare som den försäkrade 

sammanbor med på sådant sätt som avses i sambolagen. 

Arvingar: Avser förmånstagare som är arvsberätti-

gade till den försäkrade enligt ärvdabalken. 

 

Förordnande – eller ändring av förordnande – ska anmä-

las skriftligen till Länsförsäkringar och kan inte göras 

eller ändras genom testamente. 

Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbelop-

pet enligt arvsrättsliga regler. 

Om förmånstagare i andra hand anmäls och första-

handsförordnande omfattar flera personer ska, om inte 

annat förordnats, förmånstagare i andra hand inträda i 

avliden förmånstagares ställe först när samtliga för-

månstagare i första hand avlidit. 

Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin 

rätt, inträder de som enligt förordnandet hade fått belop-

pen om den avstående varit avliden 
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