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Tilläggsförsäkringen är ett komplement till din Gårdsförsäkring. 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 inne  håller viktiga begränsningar och aktsamhets  
krav. Om något skydd är särskilt viktigt för dig bör du därför ta reda på om det omfattas av försäkringen. De fullständiga villkoren får 
du genom att kontakta oss eller hämta dem på vår webbplats.

Vilket skydd ger försäkringen? 
Försäkringen gäller för skada eller förlust genom en plötslig och 
oförutsedd händelse.

Vilken egendom gäller försäkringen för? 
Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet 
på gården. Allriskför säkringen gäller bland annat för
• maskiner, vagnar, arbetsbodar och redskap
• seldon, sadlar, remtyg, vagnar och sulky
• bränsle, smörjmedel, verkstadsutrustning och reservdelar för 

gårdens maskiner
• datorer, kontorsinventarier och kontors  material
• installationer, ledning och kulvert till försäkrad gårdsbyggnad
• stängsel och pumpar.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev och är
• 50 000 kronor om ditt gårdslösöre är försäkrat  

till 250 000 kronor
• 100 000 kronor om ditt gårdslösöre är försäkrat  

till 500 000 kronor.

Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter exempelvis inte
• skador som består i slitage eller förbrukning
• skada orsakad av försummat underhåll, rost eller frätning
• skada orsakad genom lagring, kondens eller fukt
• skada orsakad av råttor, möss, sorkar eller ryggradslösa djur.

Aktsamhetskrav
Var rädd om dina saker
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid en skada måste du ha 
varit aktsam. Har du inte följt de aktsamhetskrav som finns i för
säkringsvillkoren kan ersättningen minskas. Hur stor minskningen blir 
beror på hur din oaktsamhet påverkat skadan och dess omfattning.

Här är några av de viktigaste kraven:
I syfte att förhindra eller begränsa skada måste du följa
• lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter
• aktsamhetskrav i försäkringsbrevet
• följa anvisningar som ges av tillverkare eller motsvarande
• de LBK rekommendationer som anges i villkorets aktsamhets

regler (Lantbrukets Brandskyddskommitté).

Självrisk
Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som du har valt och 
framgår av ditt försäk ringsbrev.
Allmänna bestämmelser
I vår för  och efterköpsinformation om Gårdsförsäkring kan du bland 
annat läsa om hur du förnyar din försäkring, vad som hän der om du 
inte betalar försäkringen och hur du kan få ditt ärende omprövat. 
Där kan du också läsa om hur vi behandlar dina person uppgifter. 
Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du 
på vår webbplats lysviksforsakringsbolag.se/personuppgifter.

Allmänna bestämmelser
Försäkringsgivare för denna försäkring är Länsförsäkringar Värmland.

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på inter net, telefon eller utanför 
våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra kö pet 
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala 
får du pengarna till baka med avdrag för den tid som du haft tjänsten. 
Närmare bestämmelser om ånger rätt finns i lagen om distansavtal 
och avtal utanför affärslokaler.

Om Lysviks Försäkringsbolag
Lysviks Försäkringsbolag är ett lokalt självständigt försäkringsbolag, 
som ägs av försäkringstagarna. Lysviks Försäkringsbolag har bedrivit 
verksamhet sedan år 1888.
Vi försäkrar villahem, villa, hem, fritidshus och gård inom Sunne och 
Torsby kommuner.


