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Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund SLC r.f. 
Grupp-produktansvarsförsäkring 
Produktbeskrivning 
 

Gäller fr.o.m. 1.11.2016 

 

Produktbeskrivningen ger dig många väsentliga uppgifter om försäkringen, men den är inte fullstän-

dig. Därför är det viktigt att du också läser försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren får du genom att 

kontakta Folksams kundservice eller genom att besöka något av våra kontor. Var gärna i kontakt med 

oss om du har frågor gällande ditt försäkringsskydd! 
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SLC:s Produktansvarsförsäkring  
 

SLC:s Produktansvarsförsäkring är en förmån för dig som är 

SLC-personmedlem och som 

 

 idkar jord- eller skogsbruk eller vidareförädling av 

självproducerade jordbruks- och skogsbruksprodukter  

 idkar annan än ovan nämnd produktion, förutsatt att 

huvuddelen av lägenhetens omsättning utgörs av jord- eller 

skogsbruk eller av vidareförädling av produkter från dylik 

verksamhet 

 idkar trädgårdsodling på friland och i växthus 

 

Försäkringsskyddet är bundet till medlemskapet, försäkringen är 

i kraft så länge som du är medlem i den lokala 

producentavdelningen. Försäkringen gäller också för  dina barn 

under 15 år, som bor i samma hushåll. 

 

Försäkringen  gäller även bolag, som idkar jord- eller skogsbruk 

eller vidareförädling av jordbruks- eller skogsbruksprodukter, 

förutsatt att du äger mer än hälften av bolagets aktier eller andelar 

och att bolagets omsättning under föregående räkenskapsperiod 

har varit högst 500 000 euro. 

 

Med förädling avses till exempel förpackning av egna produkter, 

malning av gårdens egna spannmål, bakning av eget mjöl eller 

sågning av virke från lägenhetens skog. 

 

Försäkringsbelopp 
 
Försäkringsersättningens maximibelopp är 673 000 euro vid 

varje skadefall. För en och samma lägenhets skador ersätts högst 

två gånger försäkringsbeloppet under en försäkringsperiod. 

 

Försäkringens giltighetsområde 
 

Försäkringen är i kraft i Finland. 

 

Skador som ersätts 
 

Person- och sakskador 

Produktansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som 

förorsakats av produkt som producerats på lantbrukslägenheten 

och som satts i omlopp i näringsverksamheten. För att 

försäkringen ska ersätta, krävs det att man är ersättningsskyldig 

enligt produktansvarslagen eller skadeståndslagen och att skadan 

har konstaterats under försäkringsperioden.  

 

Försäkringen gäller också om den som är  skadelidande är en 

annan lantbruksproducent.  

 

Tillbakadragningskostnader 

Produktansvarsförsäkringen ersätter kostnader, som uppkommer 

genom att en felaktig eller till sin säkerhet bristfällig produkt 

måste dras bort från marknaden för undvikande av ytterlig skada. 

 

Självrisk 
 
Vid varje skadefall står du för en självrisk. Din självrisk är 200 

euro, dock så att när ersättning utbetalas vid skada förorsakad 

av självproducerat hö, ensilage eller självproducerad säd, är din 

självrisk 1000 euro. 

Skador som inte ersätts 
 
Produktansvarsförsäkringen ersätter inte skada: 

 

 som förorsakats själva produkten 

 som förorsakats den försäkrade själv 

 som förorsakats av att säkerhetsföreskrifter eller 

myndigheters bestämmelser inte följts 

 för vilken du ansvarar enligt foderlagen, med undantag av 

skador som förorsakats av självproducerat hö, ensilage eller 

sjävproducerad säd 

 som förorsakats av att djur införts i Finland i strid mot 

föreskrifter givna av Djurens hälsa ETT rf 

 som förorsakats av åt annan näringsidkare överlåten mjölk, 

som innehåller antibiotika eller annat läkemedel 

 som ersätts från annan produktansvarsförsäkring 

 

Handla rätt 
 
Då en skada inträffar kan man ofta minimera dess omfattning 

genom att handla snabbt och rätt. Därför finns det direktiv för 

hur man handlar vid ett skadefall. Om du handlar mot direktiven 

kan försäkringsbolaget minska ersättningen. Det är inte bara du 

själv i egenskap av försäkringstagare som är skyldig att handla 

på ett visst sätt. Detta gäller också andra som handskas med eller 

lånar din egendom.  

 

Försäkringsbolaget kan också minska ersättningen eller låta bli 

att betala ut den om skadan förorsakats uppsåtligt. Om en skada 

inträffar eller kan uppstå skall du försöka avvärja den eller 

begränsa den.  

 

Skadeanmälan 

 

Gör en skriftlig anmälan till försäkringsbolaget om du vill 

använda din försäkring. Skadeanmälningsblanketter finns på 

försäkringsbolagets hemsida. Du kan också kontakta 

försäkringsbolagets skadeservice eller besöka något av kontoren. 

Gör skadeanmälan så fort som möjligt och ge de uppgifter och 

handlingar som berör skadefallet. Försäkringsbolaget behöver så 

detaljerade uppgifter som möjligt om skadan och om orsaken till 

skadans uppkomst samt protokoll, utlåtanden och annat 

överkomligt material. Det är speciellt viktigt att bevara den 

produkt som är upphov till skadan för att den skall kunna 

undersökas. För att den eller de skadelidande skall kunna 

kontaktas, skall namn och adress antecknas för respektive 

person.  

 

Enligt huvudregeln kan den som lidit skada inte få ersättning från 

försäkringen, om du inte gjort en skadeanmälan. 

 

Sökande om ändring  

 
Ifall du är missnöjd med ett beslut eller anser att det grundar sig 

på ofullständiga uppgifter, var då först i kontakt försäkringsbo-

lagets kundservice. Närmare information om grunderna för be-

slutet får du av den handläggare som skött ditt ärende.  

 

Om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt kan du kon-

takta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) för avgiftsfri 

och opartisk rådgivning gällande ersättningar och övriga för-

säkringsärenden. FINE och Försäkringsnämnden ger även re-

kommendation till beslut i tvistemål. 
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Du kan också begära utlåtande av Konsumenttvistenämnden.  

Konsumenttvistenämnden ger utlåtanden endast i ärenden som 

berör konsumenter. Nämndens utlåtande är en rekommendation 

och binder inte parterna.  

 

Du kan också väcka talan mot försäkringsbolaget i tingsrätten.  

 

Tolkning av försäkringsavtal 
 
Vid tolkning av avtalet för försäkringen tillämpas lagen om för-

säkringsavtal. 

 

Försäkringsbolag  
 
Med försäkringsbolag avses Folksam Skadeförsäkring Ab. 

 


