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Säker Person – trygghet  
för dig som bor eller  
arbetar på landsbygden

Försäkringsgivare

Länsförsäkringar  
Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ)  
Org.nr: 516401-6692 

Länsförsäkringar  
Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 
Org.nr: 502010-9681

Enkelt
Säker Person samlar enkelt alla dina försäk-
ringar i ett paket. Vi har valt ut våra bästa 
personförsäkringar för att uppfylla dina för-
säkringsbehov.

Tryggt
Säker Person gör att du kan känna dig trygg. 
Vi erbjuder dig en personlig genomgång av dina 
försäkringar och hjälper dig att välja de försäk-
ringar och försäkringsbelopp som du behöver.

Prisvärt
Säker Person är prisvärt. Är du medlem i LRF 
får du 10 procent rabatt på de flesta försäk-
ringarna. Enkelt, tryggt och prisvärt, det är 
vårt försäkringspaket Säker Person.

Vem kan köpa Säker Person?
Försäkringarna kan köpas av
•  ägare i företag inom lantbrukssektorn
•  organisationer inom lantbrukssektorn 

med medlemmar
•  ägare till jord- eller skogsfastighet 
•  personmedlem i LRF
•  make eller sambo till försäkrad enligt ovan.

Anställda i företag i lantbrukssektorn kan 
teckna försäkring genom Gruppförsäkring för 
små företag.

För information om till exempel barnförsäkring 
och olycksfallsförsäkring för seniorer, se infor-
mation hos ditt lokala länsförsäkringsbolag.

I Säker Person ingår bland annat en olycks-
fallsförsäkring. Ett skydd som är extra  viktigt 
när man arbetar inom de gröna näringarna, 
eftersom risken för att en olycka inträffar 
faktiskt är större där än i många andra bran-
scher. Även du som inte driver verksamhet 
kan köpa försäkringar ur Säker Person. Läs 
mer på följande sidor om vilken trygghet du 
kan skaffa dig och din make/maka eller sambo 
genom Säker Person. Du kan välja paketet i 
sin helhet, eller bara de delar som passar dig.

Önskar du en personlig genomgång av 
dina försäkringar kan vi ge råd om vilka för-
säkringar och försäkringsbelopp som passar 
dig och dina nära. Kontakta ditt närmaste 
länsförsäkringsbolag. Kontaktuppgifter hittar 
du på sista sidan.

 
Med vänliga hälsningar  
Länsförsäkringar och LRF

Säker Person är ett försäkringspaket speciellt framtaget, 
i samarbete mellan LRF och  Länsförsäkringar, för dig som 
bor eller arbetar på landsbygden. Med försäkringarna  
i Säker Person får du bra personförsäkringar samlade  
i ett enkelt, tryggt och förmånligt paket.
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Om Basliv som ingår  
i ditt LRF-medlemskap

Försäkrad livet ut
För dig som tecknade medlemskap i LRF 
 innan den 1 januari 2020 så ingår en basliv-
försäkring i medlemskapet. Den börjar gälla 
efter fem års medlemskap, om du var under 
70 år när du blev medlem.

Försäkrad livet ut 
•  Till och med utgången av den försäkrings-

period du fyller 65 år är försäkringsbelop-
pet 50 000 kronor och utbetalas till i för-
sta hand make, registrerad partner eller 
sambo och i andra hand till arvingar (barn, 
föräldrar eller syskon).

•  Från och med den försäkringsperiod  
du fyller 66 år är försäkringsbeloppet  
10 000 kronor och betalas till dödsboet.

Vid ett dödsfall ger Baslivförsäkringen ett 
engångsbelopp till dina efterlevande och 

pengarna är helt skattefria. Försäkrings-
beloppet är 50 000 kronor till och med den 
försäkringsperiod då du fyller 65 år. Från och 
med den försäkringsperiod du fyller 66 år är 
försäkringsbeloppet 10 000 kronor och det 
betalas ut som begravningshjälp till dödsboet. 

Tänk på att Basliv ger ett grundskydd – du 
måste själv komplettera med den vanliga liv-
försäkringen i Säker Person så att ditt totala 
skydd blir tillräckligt.

Personligt samtalsstöd
Om du är LRF-medlem och köper försäkringar 
i Säker Person-paketet har du tillgång till ett 
personligt samtalsstöd. Det är ett samtals-
stöd per telefon där du kan få hjälp med per-
sonliga problem av psykologer, hälsocoacher, 
ekonomer, jurister och andra experter.  
Ring 0771-18 18 10.

Medlemsförmåner i LRF

• Baslivförsäkring

• Personligt samtalsstöd via telefon 
0771-18 18 10

• 10 procent rabatt på de flesta 
försäkringarna i Säker Person
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Hälsofrämjande tjänster
Många sjukdomstillstånd går att förebygga 
genom att leva lite sundare. Därför ingår ett 
antal hälsofrämjande tjänster i vår sjukvårds-
försäkring. Vi erbjuder våra hälsotjänster i 
samarbete med SOS International, som är 
fristående från Länsförsäkringar och arbetar 
under full sekretess. Här beskriver vi vad våra 
hälsotjänster innehåller.

Starta med en hälsoprofil
Få koll på din hälsa med vår hälsoprofil på 
webben. Du svarar på frågor om dina livs-
stilsvanor och får råd och förslag på hälso-
program. Du kan också diskutera resultatet 
med en hälsocoach.

Våra hälsoprogram 
Med våra hälsoprogram kan du på ett  enkelt 
sätt ta första steget mot bättre hälsa. Du gör 
programmen på webben och programmen 
kommunicerar med dig via sms  eller e-post.
• Stresshantering – Ett program som  

hjälper dig hantera stress.
• Sluta röka – Ett program som hjälper  

dig att sluta röka för gott.
• Motverka depression – Ett program  

mot nedstämdhet.
• Kost och motion – Långsiktig och varaktig 

förändring av kost- och motionsvanor.

Sjukvårdsförsäkring
Vår sjukvårdsförsäkring är en heltäckande försäkring med 
snabba vårdinsatser, professionellt stöd vid rehabilitering 
och hälsofrämjande tjänster som hjälper dig att må bra. 
Dessutom erbjuder vi hjälp vid missbruksproblem.

Rätt vård i rätt tid
Grunden i sjukvårdsförsäkringen är att ge  
dig snabb tillgång till den vård du behöver. 
När du är sjuk eller har skadat dig ringer du 
Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling som 
ger dig råd. När du behöver vård bokar de in 
dig hos någon av de privata vårdgivare vi 
samarbetar med.

Sjukvårdsförsäkringen ersätter  
kostnader för
• privat vård, operation och sjukhusvård
• behandling hos psykolog och 

 psyko terapeut
• behandling hos sjukgymnast/fysio-

terapeut, naprapat och kiropraktor
• behandling hos logoped och dietist
• resor som uppgår till minst 20 mil per  

resa tur och retur, och logi
• vård efter operation
• medicinsk rehabilitering
• hjälpmedel för tillfälligt bruk
• hemservice efter operation
• second opinion, förnyad  bedömning vid 

särskilt allvarliga  sjuk domar och skador 
eller särskilt  riskfylld operation

• arbetslivsinriktad rehabilitering, med 
 utredning, rehabiliteringsplan och  
åtgärder upp till tre prisbasbelopp

• behandling av beroende och missbruk, 
med halva kostnaden

• offentlig vård upp till högkostnadsskyddet.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk för all vård 
på distans som innefattar 
• e-vård via Min Doktor
• psykologbehandling på distans
• fysioterapibehandling på distans  

(sjukgymnast)
• sjukvårdsrådgivning på telefon
Vid fysiskt besök hos privat vårdgivare är 
självrisken 750 kronor som betalas vid första 
konsultationen.  

Garanti
Med vår försäkring erbjuder vi en första 
 medicinsk rådgivning av specialistläkare, 
sjukgymnast, psykolog eller annan relevant 

vård specialist inom 7 arbetsdagar. Operation 
erbjuds inom 20 arbetsdagar från det att vi 
godkänt operationen. Skulle vi inte kunna er-
bjuda dig behandling inom dessa tider betalar 
vi 1 000 kronor per dygn under väntetiden, 
upp till ett prisbasbelopp. Garantin omfattar 
inte Arbetslivsinriktad rehabilitering, Behand-
ling av beroende och missbruk.

Exempel på viktiga begränsningar 
i försäkringen
Du får inte ersättning för befintliga sjukdomar 
eller besvär som du har när du tecknar försäk-
ringen. När du har varit behandlingsfri i 24 må-
nader tillämpas inte begränsningen längre.

Försäkringen ersätter exempelvis inte 
akut sjukvård, graviditetskontroller och kom-
plikationer i samband med graviditet, abort 
eller förlossning inte heller då försämring av 
hälso tillståndet beror på missbruk i olika for-
mer, kontroll och behandling av ätstörningar 
eller transplantationer av inre organ.

Den ersätter inte heller tandvård, korrige-
ring av brytningsfel i ögat, vård eller behand-
ling av demenssjukdom, övervikt och följd-
sjukdomar som har samband med övervikt.

Försäkringen gäller inte för olycksfalls-
skada till följd av att du utövar
• boxning eller annan kampsport där slag/

sparkar eller motsvarande ingår
• sport, idrottstävling eller träning som 

professionell idrottsutövare.
All vård och behandling ska godkännas av  
oss i förväg. Försäkringen gäller för vård i 
 Sverige. Vissa behandlingar finns bara inom 
den offentliga vården och kan därför inte 
 bokas av vår sjukvårdsförmedling. Fullständig 
beskrivning av begränsningarna finns  
i Villkor Gruppförsäkring.

Tid som ersättning kan lämnas
Vid försäkringsfall lämnar vi ersättning så 
länge försäkringen gäller. Tid som ersättning 
kan lämnas är begränsad
• för arbetslivsinriktad rehabilitering,  

till längst 12 månader
• för behandling av beroende och missbruk, 

till längst 24 månader.
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• Sundare alkoholvanor – Ett program som 
hjälper dig att dricka mer lagom.

• Sov bättre – Ett program som hjälper dig 
att få bättre sömnvanor.

• Oro och grubbel – ett program för dig 
som tenderar att oroa dig mycket eller 
lider av generaliserad ångest.

• Självkänsla - ett program som hjälper dig 
att förändra dina vanor och beteenden för 
bättre livskvalitet och självkänsla.

• Hantera smärta - ett program som hjälper 
dig hantera problem med långvarig smärta.

Läs mer om Länsförsäkringars hälsotjänster 
på vår webbplats lansforsakringar.soshalsa.eu

Personligt samtalsstöd
Få stöd och hjälp via telefon när du har 
 problem i privat- eller arbetslivet. Du får råd 
och vägledning vid psykologiska, psykosociala, 
hälso- och livsstilsfrågor och vid privata eko-
nomiska och juridiska frågor.

Chefsstöd
Som företagare kan du ringa och diskutera 
ledarskapsfrågor eller personalproblem. Du 
får stöd när en medarbetare riskerar att bli 
långvarigt sjuk, redan har en långvarig sjuk-
dom eller är sjuk ofta.

Enkelt att använda sjukvårdsförsäkringen
På lansforsakringar.se/sjukvard har vi samlat 
alla våra tjänster. Där finns länkar till våra 
hälsofrämjande tjänster och vårt telefon-
nummer.

Ring dygnet runt årets alla dagar när  
du  behöver
• använda det personliga samtalsstödet 

 eller chefsstödet
• sjukvårdsrådgivning
• boka en tid för vård, vardagar 8–18 

 arbetslivsinriktad rehabilitering eller 
 behandling av beroende och missbruk.

Vem kan försäkras?
Sjukvårdsförsäkringen kan köpas av dig som 
är mellan 16 och 63 år.

När du köper försäkringen ska du vara 
fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menar vi 
den som
• kan fullgöra sitt vanliga arbete utan 

 inskränkningar, inte tar emot eller har  
rätt till ersättning som har samband  
med  sjukdom eller olycksfall

• inte av hälsoskäl har särskilt anpassat 
 arbete, lönebidragsanställning eller 
 motsvarande
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Olycksfallsförsäkring
Du som dagligen jobbar nära maskiner och djur, löper högre risk  
att skadas på jobbet än vad man gör i många andra branscher. Om 
ett olycksfall skulle leda till all varliga personskador kan det vara bra 
med en olycks fallsförsäkring. Då har du ett bättre ekonomiskt 
skydd än det  samhället kan erbjuda.

Försäkrad dygnet runt
Att ha en olycksfallsförsäkring är viktigt  
både som företagare och privatperson.  
Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, 
både i arbetet och på fritiden.

Du kan köpa försäkringen mellan 16 och  
63 års ålder.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen betalar ersättning för både 
medicinsk och ekonomisk invaliditet. Med 
 invaliditet menas att olycksfallsskadan  
medfört en bestående nedsättning av 

kroppsfunktionen, så kallad medicinsk invali-
ditet. Minskar arbetsförmågan för framtiden 
med minst 50 procent till följd av skadan, får 
du ersättning för ekonomisk invaliditet.

Från och med det år då du fyller 56 år 
minskar försäkringsbeloppet med 5 procent-
enheter per år.

Utöver invaliditetsersättningen ger  
försäkringen ersättning för följande:
• behandlings- och läkningstid
• tandskadekostnader i längst fem år
• personliga tillhörigheter upp till 1 500 kronor
• merkostnader upp till tre prisbasbelopp

• kostnader för hjälpmedel vid invaliditet 
upp till ett prisbasbelopp

• kristerapi efter traumatisk händelse upp 
till ett halvt prisbasbelopp

• ärr.
Vid dödsfall på grund av olycksfall lämnar för-
säkringen ersättning med ett prisbasbelopp.

Välj försäkringsbelopp
Du kan välja mellan 30 eller 50 prisbasbelopp.

Livförsäkring
En livförsäkring är framförallt en trygghet för dina närstående 
och ett sätt för dig att ta ansvar och visa att du bryr dig. 

Livförsäkring med avtrappning 
Skulle du mot förmodan gå bort i förtid  
kan en livförsäkring ge dina efterlevande ett 
ekonomiskt andrum för att planera framtiden 
för familjen, gården och företaget. De får  
ett  engångsbelopp som är helt skattefritt. 
Dessutom innehåller livförsäkringen ett 
barnskydd .

Livförsäkringen ger ersättning till dina  
efterlevande om du avlider. Du kan köpa  
försäkringen om du är mellan 16 och 63 år.

Vem får pengarna? 
Om du inte bestämt något annat, betalas be-
loppet i första hand ut till make eller sambo 
och i andra hand till arvingar. Du kan själv 
 välja andra förmånstagare, men då måste du 
anmäla det skriftligen till oss.

Hur stort försäkringsbelopp behöver jag? 
Det belopp du behöver är naturligtvis bero-
ende på din ekonomiska situation i form av 
lån, ekonomiska åtaganden och tillgångar.  
Du kan anpassa försäkringsbeloppet till den 
ekonomi du och familjen har och vi har tre 
olika nivåer att välja mellan – 10, 30 eller 
50 prisbasbelopp. Försäkringsbeloppet minskas 
från 56 års ålder med 5 procentenheter till 
lägst 40 procent.

Fundera igenom hur familjen klarar den 
ekonomiska situationen vid ett dödsfall, 
 livförsäkringen bör åtminstone räcka till att 
lösa en del lån på bostaden/fastigheten.  
Har du andra lån, till exempel i företaget?  
Har du barn som behöver försörjas behövs 
också ett kapital för deras räkning. Har du 
särkullbarn? Tänk på att de har rätt att få ut 
sitt arv direkt vid förälders dödsfall.

Barnskydd i Livförsäkringen
Om barn avlider före 18 års ålder lämnas er-
sättning med ett prisbasbelopp till dödsboet.

Barnskyddet ingår automatiskt i livför-
säkringen och kan inte väljas bort.
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Sjukförsäkring
Att vara sjuk är ofta en ekonomisk påfrestning eftersom du 
förlorar en del av inkomsten när du inte kan arbeta fullt ut.  
Vi erbjuder sjukförsäkring i tre kompletterande delar. Med sjuk-
försäkring minskar du inkomstbortfallet om du blir sjuk.

Du väljer själv vilken eller vilka delar du vill 
köpa. Sjukförsäkring kan du köpa om du är 
mellan 16 och 63 år. De tre kompletterande 
delarna du kan köpa är: 

• Månatlig sjukförsäkring – om du är  
arbetsoförmögen till minst 25 procent  
får du efter tre månader en månadsvis 
ersättning i längst tre år. 

• Sjukkapitalförsäkring – om du efter tre år 
fortfarande inte kan arbeta och din arbets-
oförmåga är minst 50 procent får du ett 
engångsbelopp. Ersättningen beräknas på 

det försäkringsbelopp du har valt. Du kan 
välja mellan 10, 30 och 50 prisbasbelopp. 
Försäkrings beloppet minskas med fem 
procentenheter per år från 46 års ålder 
men det blir aldrig lägre än 25 procent.

• Diagnosförsäkring – om du drabbas av 
någon av de sjukdomar som ingår, som till 
exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt 
får du en engångssumma på ett prisbas-
belopp. Ersättningen betalas 30 dagar 
 efter fastställd diagnos. Alla diagnoser 
som ingår hittar du i för- och efterköps-
informationen.
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Ersättarförsäkring
Även om du blir sjuk måste ditt lantbruksföretag drivas vidare. 
Med ersättarförsäkringen kan du tillfälligt anlita en  e rsättare 
med ekonomisk hjälp från försäkringen.

Du som är ägare och driver ett lantbruks-
företag får köpa Ersättarförsäkringen när  
du är mellan 16 och 59 år.
 
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller om du är arbetsoför-
mögen på grund av sjukdom eller olycksfall. 
Arbetsoförmågan måste vara minst 75 pro-
cent och vara anmäld till Försäkringskassan, 
oavsett om du har sjukpenninggrundande 
 inkomst eller inte.

Försäkringen ger ersättning tills dess att 
valt försäkringsbelopp är förbrukat, men 
längst till och med den försäkringsperiod då 
du fyller 65 år.

Välj försäkringsbelopp
Vilken dagersättning du ska ha på försäkringen 
beror på hur många timmar du själv arbetar 
och vem du anlitar som ersättare. Innan du 
väljer försäkringsbelopp bör du därför ta reda 
på hur mycket en ersättare kostar där du bor.

Du kan välja mellan tre olika försäkrings-
belopp, 180 000 kronor, 270 000 kronor eller 
360 000 kronor. Försäkringsbeloppets stor-
lek styr högsta dagersättningsbeloppen.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen ersätter kostnader för arbets-
kraft som anlitas för att utföra det arbete du 
själv skulle utfört under aktuell period. Den 
ersätter 75 procent av de faktiska och nöd-
vändiga ersättarkostnaderna. Försäkringen 
lämnar ersättning från första dagen, men du 
måste ha varit sjukskriven i minst 10 dagar.

Vid dödsfall ger försäkringen ersättning  
i högst 90 dagar. 

Kundolycksfallsförsäkring
Den här försäkringen är till för dig som säljer varor och tjänster på  
gården och har kunder som besöker dig. Det kan till exempel vara en 
gårdsbutik, servering, självplockning av bär eller ”bo på lantgård”. 

Om oturen är framme kan kunden drabbas  
av ett olycksfall under besöket hos dig. Även 
om du inte alltid är juri diskt ansvarig kan det 
 moraliska ansvaret kännas tungt om det 
skulle inträffa en olycka.

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för kunder om de skulle 
drabbas av ett olycksfall under besöket hos dig. 
Förutsättningen är att kunden besöker gården 
eller företaget för att köpa varor eller tjänster 
som du tillhandahåller i din verksamhet.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen betalar ersättning både vid 
medicinsk och ekonomisk invaliditet.  
Från och med det år den försäkrade fyller  

56 år minskar försäkringsbeloppet med  
5 procentenheter per år. Försäkringsbeloppet 
blir  aldrig lägre än 25 procent.

En ersättning för behandlings- och läk-
ningstid betalas också, liksom ersättning för 
tandskadekostnader. Kostnader för personliga 
tillhörigheter kan ersättas upp till 1 500 kronor. 
Kostnader för hjälp medel vid invaliditet ersätts 
med upp till ett pris basbelopp. Ersättning för 
merkostnader kan lämnas upp till tre prisbas-
belopp. Utöver kostnaderna lämnas ersättning 
för ärr.

Vid dödsfall på grund av olycksfall  
lämnar försäkringen en ersättning på ett 
prisbas belopp.

Begränsningar
• Försäkringen gäller inte för ekonomisk 

invaliditet när den försäkrade är bosatt 
och folkbokförd utanför Norden. 

• Försäkringen gäller inte för merkostnader 
och kostnader för hjälpmedel som avser 
den skadades näringsverksamhet.

• Försäkringen gäller inte hästverk-
samhet, du kan då köpa kollektiv 
olycksfalls försäkring.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 20 prisbasbelopp.
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Olycksfallsförsäkring  
för tillfälliga medhjälpare
Ibland behöver du ta in tillfälliga medhjälpare till din lantbruks-
verksamhet. Risken finns att medhjälparen råkar ut för en 
olycka. Även om du inte är  juridiskt ansvarig kan det moraliska 
ansvaret kännas nog tungt om oturen är framme.

Vem kan köpa försäkringen?
Försäkringen kan köpas av ägare i företag 
med lantbruksverksamhet, samt av kunder 
som har Länsförsäkringars Gårdsförsäkring.

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för tillfälliga medhjälpare 
i lantbruksverksamheten under den tid de 
utför arbetsuppgifter för försäkringstagaren. 
Försäkringen gäller inom Sverige.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen betalar ersättning både vid 
medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Från och med det år den försäkrade  
fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med 
5 procentenheter per år. Försäkringsbeloppet 
blir aldrig lägre än 25 procent.

En ersättning för behandlings- och läknings-
tid betalas också, liksom ersättning för tand-
skadekostnader. Kostnader för personliga 
tillhörigheter kan ersättas upp till 1 500 kronor. 
Kostnader för hjälp medel vid invaliditet ersätts 
med upp till ett prisbasbelopp. Ersättning för 
merkostnader kan lämnas upp till tre prisbas-
belopp. Utöver kostnaderna lämnas ersätt-
ning för ärr.

Vid dödsfall på grund av olycksfall  
lämnar försäkringen enersättning på ett 
prisbas belopp.

Begränsningar
• Försäkringen gäller inte för ekonomisk 

invaliditet när den försäkrade är bosatt 
och folkbokförd utanför Norden.

• Försäkringen gäller inte för merkostnader 
och kostnader för hjälpmedel som avser 
den skadades näringsverksamhet.

• Försäkringen gäller inte för tillsvidare-
anställd hos försäkringstagaren, den som 
anlitas i egenskap av företagare eller som 
anställd av företagare, eller person som 
är bosatt och folkbokförd på samma 
adress som försäkringstagaren.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet som kan väljas är  
10 eller 20 prisbasbelopp.
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Vad kostar 
försäkringen?
LRF-medlemmar får 10 procent rabatt på priset.
Prisbasbeloppet (pbb) för 2020 är 47 300 kronor.

Sjukvårdsförsäkring

Pris i kronor per person och år 16–29 år 30–39 år 40–49 år 50–54 år 55–59 år 60–64 år 65–67 år

Grundpris 3 347 4 000 4 547 5 093 5 707 7 600 10 080

Om du är personmedlem i LRF lämnar vi 10 procent rabatt på grundpriset.

Rabatterat pris 3 012 3 600 4 092 4 584 5 136 6 840 9 072

Månatlig sjukförsäkring

Pris i kronor per 
person och år 1 500 kr 2 500 kr 3 500 kr

16-39 år 216 341 465

40-49 år 403 651 899

50-55 år 589 962 1 334

56-60 år 962 1 583 2 204

61-67 år 1 334 2 204 3 073

Sjukkapitalförsäkring

Pris i kronor per 
person och år 10 pbb 30 pbb 50 pbb

16-39 år 391 1 110 1 830

40-49 år 535 1 542 2 549

50-55 år 607 1 758 2 909

56-60 år 607 1 758 2 909

61-67 år 607 1 758 2 909

Livförsäkring med avtrappning

Pris i kronor per 
person och år

10 pbb 30 pbb 50 pbb

16-39 753 2 260 3 766

40-49 979 2 938 4 896

50-55 1 409 4 226 7 043

56-60 1 687 5 061 8 435

61-67 1 486 4 457 7 429
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Ersättarförsäkring

Ålder/Försäkringsbelopp 180 000 kr,  
högst 1000 kr per dag

270 000 kr,  
högst 1 500 kr per dag

360 000 kr,  
högst 2 000 kr per dag

16–35 år 1 865 2 797 3 729

36–40 år 2 250 3 374 4 498

41–45 år 2 960 4 440 5 919

46–50 år 3 197 4 795 6 393

51–55 år 4 174 6 260 8 346

56–60 år 4 914 7 370 9 826

61–65 år 5 654 8 480 11 305

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringsbelopp Pris i kronor per år

20 pbb 886

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbelopp Pris i kronor per år

30 pbb 957

50 pbb 1 503

Diagnosförsäkring

Pris i kronor per person och år

16-39 år 154

40-49 år 278

50-55 år 465

56-60 år 651

61-67 år 1 024

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medhjälpare

Försäkringsbelopp Pris i kronor per år

10 pbb 467

20 pbb 886

Kundolycksfallsförsäkring och Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medarbetare tecknas för ett år i taget och kan endast avslutas vid följande 
årsförfallodag. 



14

Säker Gård och Säker Hästverksamhet
Säker Gård och Säker Hästverksamhet hjälper 
dig att med ökad kunskap och praktisk råd-
givning hemma på din gård, hitta och rätta till 
brister som kan orsaka olyckor. Vi har lång 
erfarenhet av skadeförebyggande arbete på 
lantbruk och i häststallar. Vi vet att ökad kun-
skap och skadeförebyggande arbete ger färre 
skador och en tryggare arbets- och livsmiljö.

Som godkänd Säker Gård eller  
Säker Hästverksamhet får du
•  En trygg gård med mindre risk för skador 

och olyckor och en skylt som visar att  
du har en Säker Gård eller Säker Häst-
verksamhet.

• Du får en riskanpassad försäkringspremie 
på försäkringen för din gård, ditt lantbruk 
eller din hästverksamhet och även på 
 villahemförsäkringen för bostadshus på 
gården.

• 5 procent rabatt på Agria på försäkringen 
för din nötbesättning om den är ansluten 
till frivilliga salmonellaprogrammet.

• 5 procent rabatt på Agrias hästförsäkringar 
i Säker Hästverksamhet.

Fyra steg för att bli Säker Gård  
eller Säker Hästverksamhet
1. Du deltar i en utbildning i Säker Gård eller 

Säker Hästverksamhet. Där får du kunskap 
om hur du  arbetar skadeförebyggande på 
din gård och du får lära dig mer om brand-
skydd, miljöskydd, djurskydd, elsäkerhet 
och  personskydd. Beroende på Länsbolag 
så deltar du i en endagarskurs eller så gör 
du en e-utbildning i lugn och ro vid din 
egen dator. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Säker Gård och  
Säker Hästverksamhet

2. Tillsammans hittar vi bristerna. Vi kommer 
ut till din gård och går tillsammans med  
dig igenom en checklista för att upptäcka 
eventuella brister. Har du hästverksamhet 
kommer även Agria. 

3.  Du tryggar din gård. Du åtgärdar eventu-
ella brister som vi upptäcker tillsammans.

För att gården ska bli certifierad är det vissa 
saker som måste vara på plats:
• Brandsläckningsutrustning i alla byggnader.
• Brandvarnare i bostaden.
• Jordfelsbrytare i alla byggnader.
• Godkänd kontroll av fastbränsleanläggning.
• Godkänd kontroll av elanläggning.
• Godkända lås, särskilt viktigt där det finns 

värdefull och stöldbegärlig egendom.
• Läckagesäkrat kök.
• Första förbandsutrustning lätt tillgängligt 

och tydligt utmärkt.
• Skyddsräcken vid riskfyllda platser.
• God ordning på avfallshantering och 

 tillfälliga materialupplag.
• Genomgång av personförsäkring för dig 

och din familj.
• God ordning på gården.
• Kvalitetsmärkningen gäller i 5 år

4. Du får en Säker Gård eller Säker Häst-
verksamhet. Som godkänd Säker Gård 
eller  Säker Hästverksamhet får du en 
trygg gård med mindre risk för skador 
och olyckor och en skylt som visar att  
du har en Säker Gård eller Säker Häst-
verksamhet. 
 

Vi vill alla känna trygghet och har ett ansvar för människor, djur och 
byggnader. Länsförsäkringar har tillsammans med Agria Djurförsäkring 
tagit fram Säker Gård och Säker Hästverksamhet.

Kunskap förhindrar skador

Genom att delta i någon av våra en-
dagskurser eller e-utbildning i Säker 
Gård eller Säker Hästverksamhet får 
du kunskaper som förhindrar och fö-
rebygger skador. Du lär dig mer om 
bland annat:

• Brandskydd
• Djurskydd
• Elsäkerhet
• Vattenskador 
• Personskydd

Våra kursledare är specialister med 
lång erfarenhet av skadeförebyggande 
arbete. Passa på att ställa frågor och 
diskutera din och din gårds trygghet 
och säkerhet.

Tänk på
Du har aldrig långt till Länsförsäkringar. Ta 
kontakt med oss så går vi tillsammans igenom 
vad du behöver för att bli ägare av en Säker 
Gård eller en Säker Hästverksamhet. Våra 
specialister erbjuder även en kostnadsfri 
 genomgång av ditt, din familjs och dina 
 anställdas försäkringsbehov.

Anmäl dig här
Vill du bli ägare av en Säker Gård eller en Säker 
Hästverksamhet så kontaktar du oss via vår 
hemsida lansforsakringar.se eller ring ditt 
länsförsäkringsbolag så hjälper vi dig till en 
säkrare vardag.
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 lansforsakringar.se

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 


