För- och Efterköpsinformation för Agria Gröda
– gäller från 2016-01-01
Denna information är vi skyldiga att meddela dig enligt lag.
En lyckad skörd är grunden för en god ekonomi i din växtodling. Grödaförsäkringen ger ekonomiskt skydd om grödan
drabbas av hagelskador eller om du blir tvungen att så om. Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet i
Grödaförsäkringen. De fullständiga villkoren finns på agria.se. Du kan också ringa till oss på 0775 - 88 88 88 så skickar
vi dem till dig.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller på odlad areal som försäkringstagaren
äger, arrenderar, brukar med skötselavtal eller på annat
sätt disponerar.
Försäkringsbara grödor
Försäkringsbara grödor delas in i sex grupper.
Grupp A: strå-, trindsäd och oljeväxter, m.fl.
Grupp B: frö av vallväxter m.fl.
Grupp C: sockerbetor
Grupp D: grönsaker
Grupp E: grönsaker
Grupp F: potatis och rotfrukter
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En fullständig förteckning över vilka växtslag som ingår i
respektive grödagrupp hittar du i villkoret.
Försäkrad areal
Försäkringen gäller för den areal och de grupper av grödor
som anges i försäkringsbrevet. Om du odlar KRAVgodkänd gröda ska det framgå av ditt försäkringsbrev.
För grödor som tillhör grupp A, B och C ska försäkring
tecknas för all areal som du odlar inom dessa grupper.
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 och C eller inom respektive grupp i D,
E och F är du inte fullt försäkrad. Detsamma gäller om
du inte meddelat ändringar mellan grödagrupperna.
Grödagrupp som inte angivits på försäkringsbrevet
omfattas inte av försäkringen. Är du inte fullt
försäkrad reducerar Agria ersättningen i förhållande till
underförsäkringen.
Priset på försäkringen
Priset för din grödaförsäkring – försäkringspremien –
bestäms av flera faktorer. Faktorer som påverkar din
premie är:
• vilka växtslag du försäkrar
• var du bor

Priset för din försäkring framgår av ditt
försäkringsbrev eller av den offert du fått.
Vad ersätter försäkringen?
Hagelskada
Försäkringen gäller för hagelskada som inträffar under
perioden 1 april – 31 oktober.
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, skorpbildning, frost eller jord- och
sanddrift orsakad av vind. Skadan måste inträffa mellan
1 april och 15 juni och grödan måste sås om under denna
period. Grödan måste skördas samma år som den sås.
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 sanddrift orsakad av vind.
Skadan måste inträffa mellan 1 augusti och 31 oktober
och grödan måste sås om under denna period.
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
• hagelskadad gröda som skördats innan den värderats
• 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 kvalitet
• extra omsåddskostnader i till exempel KRAV- och
utsädesodling.
Hur stor blir ersättningen?
Du måste anmäla skadan till ditt länsbolag eller
Agria inom fyra dagar och låta en av Agria utsedd
grödavärderingsman värdera skadan.
Hagelskada
Grödor i grupp A, B och C ersätts med ett av Agria för
varje år fastställt schablonbelopp. Grödor i grupp D, E
och F ersätts med det pris du skulle fått vid försäljning
av grödan efter avdrag för dina skördebundna 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 hektar och gröda.
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.
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 – försäkringen har ingen självrisk.
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Agrias ansvar
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
den period som försäkringen är i kraft. Försäkringen
ersätter den ekonomiska förlust och de kostnader som
uppkommit under försäkringstiden och som har sin grund
i skador som inträffat under denna tid och som omfattas
av försäkringen. Kostnader som uppkommer efter att vårt
ansvar upphört, till exempel på grund av att försäkringen
avslutats, ersätts inte.
Aktsamhetskrav
Du är skyldig att i möjligaste mån förebygga eller begränsa
skada på gröda, exempelvis genom skorpbrytning i
samband med skorpbildning.
Förnyelse och betalning av försäkringen
Avtalstiden 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.
Omfattning, avtalstid och priser
Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal.
Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna
kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker
på svenska.
Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du kontaktar oss om någon uppgift som
du lämnat till oss förändras eller om uppgifterna i ditt
försäkringsbrev inte stämmer. Oriktiga uppgifter kan
påverka din möjlighet att få ersättning om något skulle
hända.

Om vi inte är 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 klagomålsansvariga. Om du är
missnöjd med ett skadebeslut kan du skriftligen begära
att vi omprövar ärendet. Du behöver då förklara på vilket
sätt du anser att beslutet är felaktigt samt skicka med
eventuella nya uppgifter i ärendet.
Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende
prövat. Mer information om hur du då går tillväga finns
på domstol.se. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas
genom rättsskyddet i din företagsförsäkring. Du betalar då
endast självrisken.
Så här behandlar vi dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till Agria eller något annat
bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet
med personuppgiftslagens bestämmelser. Uppgifterna
får vi oftast direkt från dig själv eller från annat bolag
inom länsförsäkringsgruppen men i vissa situationer
kan vi hämta in uppgifter från arbetsgivare eller annan.
Telefonsamtal med dig kan spelas in för dokumentation
av lämnade uppgifter.
Agria kommer att behandla vissa uppgifter om dig, men
även om eventuell försäkrad, medförsäkrad, inbetalare,
förmånstagare och panthavare. De personuppgifter vi
behandlar är uppgifter som namn- och adressuppgifter,
personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke
och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och
hälsotillstånd. Uppgifterna kan komma att uppdateras
genom externa register, t.ex. SPAR. Vi använder
personuppgifterna inom länsförsäkringsgruppen för att
• ge en helhetsbild av ditt engagemang
• teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter
• fullgöra åtgärder som begärts innan ett avtal tecknats
• framställa rättsliga anspråk
• ge en god service
• marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser
samt
• för att i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på
verksamheten.
Vi använder i första hand uppgifterna inom
länsförsäkringsgruppen men vi kan lämna ut dem
till andra företag, föreningar, organisationer som
länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom och utom
EU- och EES-området, t.ex. andra försäkringsbolag
eller djursjukhus och djurkliniker för direktreglering av
skador. Vi kan också lämna ut uppgifter till Larmtjänst
AB för utredning av oklara uppgifter och eftersökning
av stulen egendom. Vi kan också lämna ut uppgifter
till myndigheter om vi har skyldighet till det enligt lag.
Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan vi lämna ut
till personer som du delar hushåll med. Personuppgifter
kan behandlas viss tid även om försäkring inte beviljas
och efter att försäkring avslutats.

Personuppgiftsansvarig är Försäkringsaktiebolaget
Agria (516401-8003), Box 70306, 107 23 Stockholm.
Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked
om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka
in en skriftlig ansökan och skriv under ansökan med
din namnteckning. Du kan också anmäla att vi inte får
använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Vi är skyldiga att rätta de personuppgifter som du
begär som vi inte behandlat enligt personuppgiftslagens
bestämmelser. Din ansökan eller anmälan skickar du till
Agria.
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Försäkringsgivare
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), 516401-8003,
Tegeluddsvägen 11–13, Box 70306, 107 23 Stockholm,
telefon 0775-88 88 88. Försäkringsaktiebolaget
Agria står under Finansinspektionens tillsyn och
bolagets marknadsföring omfattas av bestämmelserna i
marknadsföringslagen.

