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HAGELFÖRSÄKRING FÖR FRUKT
Försäkringslösningar för dig som är fruktodlare
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HAR DU RÅD ATT VARA OFÖRSÄKRAD?
En lyckad skörd är grunden för en god lönsamhet. Mycket kan hända innan frukten är plockad och i säkert förvar. 

Det är ju dumt att chansa när det står så mycket på spel. Så glöm vädrets makter. Ta makten över ditt eget öde och

teckna en fruktförsäkring!

OFH (Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij)
Hagelförsäkringen tecknas via det holländska hagelförsäkringsbolaget OFH, som har tillstånd av

Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige. OFH är ett ömsesidigt oberoende försäkringsbolag

som försäkrar fruktodlare mot hagelskador i flera Europeiska länder. Bolaget är bildat på initiativ av holländska

fruktodlare och är inte vinstdrivande.

I samarbete med Agria Djurförsäkring erbjuder OFH dig en försäkring som ger ekonomisk

kompensation för skördeförlust vid hagelskada på växande gröda av äpple och päron. 

FÖRSÄKRINGSBAR GRÖDA
Försäkringsbar gröda är äpplen och päron. För äpplen kan du välja mellan ett

standardskydd och ett utökat skydd. För päron finns endast ett standardskydd.

VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för följande skadehändelser:

• Hagelskada som inträffar efter att blomningsperioden är över tills dess att frukten har

plockats, med datumbegränsningen 15 april till 15 november.

• Försäkringen ger ekonomiskt skydd om hagelskada orsakar att äpplen eller päron

klassas ner från Klass I till Klass II eller sämre.

• Försäkringen täcker hagelskada på frukten samt minskadskörd till följd av avslagning av frukt orsakad av hagel.
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VIKTIGA UNDANTAG
Försäkringen gäller inte för:

• Hagelskada som inträffar innan eller under blomningsperioden

• Frukt som inte är av klass I

• Följdskador efter hagelskada t ex minskad storlek på frukten, växtsjukdomar

eller skadedjur

• Merkostnader orsakade av hagelskada, t ex extra arbetsinsatser och

växtskyddsmedel

• Frukt som redan är hagelskadad när försäkringen tecknas

• Frukt som har plockats ner ifrån träden innan skadan hunnit värderats

ERSÄTTNING OCH VÄRDERING AV SKADA
Ersättningen baseras på det försäkringsbelopp som du själv bestämmer genom att ange

avkastning och värdet per kilo. Endast klass I frukt omfattas av skyddet, all frukt behöver inte försäkras!

Marknadsvärdet vid tidpunkten för skada påverkar inte ersättningen.

Alla skador värderas alltid av särskild värderingsman från OFH. Om du önskar finns det möjlighet att representant

från Agria deltar vid värderingen som tolk och stöd.

Ersättningen betalas ut i mitten av december samma år som skadan inträffade.

SJÄLVRISK
Du väljer själv självrisknivå, antingen 50 % eller 25 %. Nivån sjunker till 10 % respektive 0 % beroende på

skadans omfattning. 

Självrisken gäller per sort och fruktodling och inte för det totala försäkringsbeloppet.
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AGRIA DJURFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED ONDERLINGE

FRUITTELERS HAGELVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Agria Djurförsäkring förmedlar försäkringen vilket bl a innebär att vi tillhandahåller villkor och skadeblanketter

och även ser till att materialet finns översatt till svenska. Vi svarar på frågor om försäkringen och är en länk

mellan dig och OFH. 

OFH är försäkringsgivare och sköter värderingen av skador samt skaderegleringen. 

Premier betalas in via bank i Sverige och försäkringsbrev skickas direkt från OFH. Skadeanmälan faxas direkt till

OFH, skadan ska anmälas inom tre dygn från skadetillfället. 

Observera att holländsk lag gäller för försäkringsavtalet i tillämpliga delar. 

OFH i samarbete med Agria Djurförsäkring

OFH Agria Djurförsäkring

Postbus 397 Lantbruksdjur- och gröda

2700 AJ ZOETERMEER Box 70306

The Netherlands 107 23 STOCKHOLM

tel 0031 79 3681333 tel 020-88 88 88

fax 0031 79 3681320 fax 08-670 48 86

email info@ofh.nl email lantbruk.avd@agria.se

www.ofh.nl www.agria.se
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