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1. Ansvarsförsäkringen, är man oaktsam om man inte kunnat förutse skada?
Svar: Huruvida oaktsamhet/vårdslöshet föreligger, prövas i varje givet fall. Generellt kan
man inte anses oaktsam/vårdslös om man inte har kunnat förutse risk för att skada kan
inträffa.

2. Finns det något högsta ersättningsbelopp enligt Skadeståndslagen?
Svar: Nej det finns det inte men det finns maximiersättningar i våra försäkringar samt
även självrisk. Skulle vi inte ha det skulle försäkringspremierna bli orimligt höga.

3. Vad betyder ”Olägenheter i övrigt”?
Svar: I princip betyder det olägenheter av blandad art, dvs ekonomisk samt känslomässig
art. Exempel på detta kan vara vissa efter skadan uppkomna ting som inkräktar på den
skadades livsföring. Exempel: Sjukligt livrädd för kor om det hämmar den skadades
normala livsföring.

4. Vad gäller om LRF anordnar en aktivitet på annat ställe än på gården?
Svar: Öppengårdsförsäkringskonceptet bestående av de tre försäkringarna,
Ansvarsförsäkring, Kundolycksfallsförsäkring samt Egendomsförsäkring, gäller endast på
gården och dess ägor. I de fall avdelningar samt kommungrupper anordnar aktiviteter på
andra ställen, gäller endast tilläggsförsäkringen Ansvarsförsäkring.

5. Hur är det om LRF anordnar aktivitet Öppen Gård på arrenderad mark som ej är
LRF-ansluten? Gäller försäkringen då?
Svar: Försäkringen gäller om personen i fråga är LRF-medlem.

6. Varför anses vridvåld mot knä och hälseneruptur vara olycksfallsskada men inte
överansträngning, sträckning?
Svar: Svaret på denna fråga är av mer historisk art. Man har inom försäkringsbranschen
överenskommit att beteckna detta som olycksfallsskada. Det har skett en viss utveckling
över tid om vad som anses betecknas som olycksfallsskada och vad som anses vara
sjukdom. Definitionen på vad som är en olycksfallsskada är fastlagd.

7. Vad är medicinsk behandling?
Svar: Detta är mer åtgärder som är av en mer rehabiliterande karaktär.

8. Lämnar försäkringen ersättning för EHEC och Salmonella?
Svar: Nej, det är då fråga om sjukdom. Barnförsäkringen lämnar dock ersättning för
dessa sjukdomar. Viktigt är att i samband med skolaktiviteter, informera om/förvissa sig
om att det finns en Barnförsäkring.

9. Kan man få ersättning från fler försäkringar samtidigt om man drabbas av en
olycksfallsskada?
Svar: Finns det privata olycksfallsförsäkringar kan man få ersättning för medicinsk
invaliditet från alla dessa. Dock får man endast ersättning för läkekostnader, medicin
samt skadade kläder från en av försäkringarna. Här torde man använda sig av den
försäkringen som har de mest generösa ersättningsvillkoren.

10. Hur ser våra ersättningsnivåer samt självrisker ut i de olika försäkringarna?
Svar:
Ansvarsförsäkringen
Max 400 000 kronor/skada.
Självrisk: 2 prisbasbelopp/skada
Kundolycksfallsförsäkringen
Ersättning vid medicinsk invaliditet: Försäkringsbelopp 400 000 kronor.

Ersättning för kostnader: Försäkringsbelopp 100 000 kronor.

Dödsfallsersättning: 40 000 kronor.
Självrisk: 1 500 kronor/skada.
Egendomsförsäkringen
Max 1 000 000/ skada

