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Villkor för Amerikansk Yngelröta försäkring
A Hur din försäkring gäller
A1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av försäkrat bisamhälle. Försäkringen
gäller även för försäkringstagare som, utan att vara ägare till bisamhället, har ett väsentligt
ekonomiskt intresse i bisamhället.

A2 Max antal bisamhällen
Försäkringen kan tecknas av dig som äger max 60 st bisamhällen.

A3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige.

A4 Självrisker
Försäkringen gäller utan självrisk.

A5 Försäkrade bisamhällen
Försäkringen gäller för det antal bisamhällen som framgår på försäkringsbrevet

B Vilka skadehändelser försäkringen gäller för
B1 Försäkrad händelse
Försäkringen ersätter försäkrad vid konstaterat utbrott av Amerikansk Yngelröta där bisamhället
förintats. Prov på smittan ska ha skickats till Avdelningen för bin på Institutionen för ekologi, SLU, för
analys och fastställande.

B2 Karenstid vid nyteckning eller utökning
•
•
•

Försäkringen gäller med en månads karens från teckningsdagen.
Försäkringen gäller med 3 månaders karens från teckningsdagen om bigården ligger inom 10
km från ett under säsong tidigare konstaterat utbrott av Amerikansk Yngelröta.
Vid utökning av försäkringen med fler bigårdar gäller försäkringen med en månads karens
från utökningsdagen.

Karenstid innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som påbörjats inom karenstiden från det
att försäkringen trätt i kraft.

B3 Försäkringen ersätter inte
•
•

Förintat bisamhälle utan analys och fastställande av SLU.
Förintat bisamhälle där smittan uppkommit under karenstiden enligt B2 även om SLU först
efter karenstidens slut fastställer smittan.

B4 Ersättningsbelopp
Förintat bisamhälle ersätts med 5 000 kr.
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B5 Säkerhetsföreskrifter
Du får inte flytta bin, utbyggda vaxkakor och avfall från dem, begagnade bibostäder eller redskap
från i ett skydds- eller övervakningsområde utan tillstånd från Bitillsyningsmannen.
Ett försäkrat bisamhälle får inte flyttas in i ett skydds- eller övervakningsområde utan godkännande
av WaterCircles i förväg.
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs
Ersättningen minskas normalt med 50 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i C4.4.

C Försäkringsregler
Utöver försäkringsvillkoren gäller också reglerna i Försäkringsavtalslagen (FAL) för din försäkring.
Följande allmänna bestämmelser är bland annat hämtade ur den lagen.

C1 Avtalet och premien
C1.1 Försäkringstiden
Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen
samma dag gäller den inte förrän efter det klockslag då den tecknades. Kan försäkringstidens början
inte fastställas, börjar den dagen efter den dag då du meddelat oss att du vill teckna försäkring.
Om försäkringen är giltig endast under förutsättning att premien betalas före försäkringstiden, börjar
den gälla dagen efter premiebetalningen.

C1.2 Upplysningsplikt
När du tecknar, utvidgar eller förändrar en försäkring är du skyldig att på vår begäran lämna
upplysningar som kan vara av betydelse för att försäkring ska beviljas. Upplysningarna ska vara riktiga
och fullständiga. Om du inser att vi har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter är du skyldig att utan
oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

C1.3 Skyldighet att anmäla riskökning
Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och som är av
väsentlig betydelse för risken ändras, till exempel hur många bisamhällen du äger. Underlåtenhet kan
leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan ersättning helt utebli.

C1.4 Förnyelse av försäkringen
Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av avtalet eller
omständigheterna.
Förnyelse sker dock inte om försäkringen vid försäkringstidens utgång har sagts upp att upphöra vid
denna tidpunkt eller försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring hos ett annat bolag.

C1.5 Din rätt att säga upp försäkringen
Till försäkringstidens utgång
Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får du göra detta när som helst
dessförinnan.
Under försäkringstiden
Du får alltid säga upp försäkringen med 30 dagars uppsägningstid oavsett orsak till uppsägning.
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Om någon av följande händelser inträffat har du rätt att säga upp försäkringen med omedelbar
verkan:
• Om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar en annan liknande omständighet.
• Om försäkringen förnyats enligt avsnitt C1.4 och du inte har betalat någon del av premien.
• Om du utan att betala premie för denna försäkring tecknar en motsvarande försäkring hos
ett annat bolag.
• Om vi begärt ändring av försäkringsvillkoren under försäkringstiden enligt avsnitt C1.7, och
tiden för villkorsändringens början inte passerats.
• Om vi vid skada väsentligt åsidosätter våra skyldigheter enligt Försäkringsavtalslagen eller
enligt försäkringsvillkoret.

C1.6 Vår rätt att säga upp försäkringen
Till försäkringstidens utgång
Vi får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång om vi har särskilda skäl att inte längre
bevilja försäkringen. Vår uppsägning gäller endast om skriftligt meddelande om uppsägningen
avsänts till dig senast en månad före försäkringstidens utgång.
Under försäkringstiden
Vi får säga upp försäkringen att upphöra under försäkringstiden, om du eller den försäkrade grovt
har åsidosatt era förpliktelser mot bolaget eller om det finns andra synnerliga skäl. Vår uppsägning
blir gällande 14 dagar efter den dag då vi avsänt skriftligt meddelande till dig om uppsägningen.
Beträffande uppsägning på grund av dröjsmål med betalning av premie gäller vad som sägs i
”Betalning av premie moment C1.8”.

C1.7 Ändring av villkoren
Vid förnyelse av försäkringen
Om vi önskar ändra försäkringsvillkoren meddelar vi dig detta senast i samband med att vi sänder dig
kravet om premiebetalning. Den förnyade försäkringen gäller då för den tid och på de villkor som vi
erbjuder.
Under försäkringstiden
På begäran av oss kan försäkringsvillkoren ändras under försäkringstiden, om du eller den försäkrade
har åsidosatt era förpliktelser mot oss med uppsåt eller genom oaktsamhet som inte är ringa eller
om det finns synnerliga skäl. Ändringen blir gällande 14 dagar efter den dag då vi avsänt skriftligt
meddelande till dig om ändringen.

C1.8 Betalning av premie
Första premien
Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar efter den dag då vi avsänt premieavi till
dig.
Premie för förnyad försäkring
Premie för en förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar.
Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att vi har avsänt premieavi till dig.
Faktura avgift
Vid betalning på faktura tillkommer en fakturaavgift på 35 kr per pappersfaktura och 10 kr per e5

faktura och KIVRA vid månadsvis betalning. E-faktura och KIVRA vid halvårsvis- eller helårsbetalning
gäller utan fakturaavgift.
Följder av försenad betalning
Betalas inte premien i rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift på 60 kr. Vi har rätt att säga upp
försäkringen att upphöra 14 dagar efter den dag då vi skickat ett skriftligt meddelande till dig om
uppsägningen. Försäkringen upphör inte om du inte har kunnat betala premien inom den angivna
tidsfristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från din
huvudsakliga anställning eller liknande hinder. Då får uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det
att hindret fallit bort, dock senast 3 månader efter tidsfristens utgång.
Betalar du premien efter det att försäkringen har upphört enligt ovan anses du ha begärt en ny
försäkring från och med dagen efter den då premien betalades. Vill vi inte bevilja försäkring enligt din
begäran, ska du skriftligen underrättas om detta inom 14 dagar från betalningsdagen. Annars anses
en ny försäkring ha tecknats i enlighet med din begäran.
Särskilda regler vid autogirobetalning
Utöver vad som enligt ovan gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Om autogirot upphör att gälla
aviseras premie för återstående del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna ovan.

C1.9 Betalning av tilläggspremie
Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, ska tilläggspremien betalas inom 14 dagar
efter den dag då vi avsände premieavi till dig.
Följder av dröjsmål
Om tilläggspremie inte betalas i rätt tid får vi räkna om försäkringstiden för den ändrade försäkringen
med hänsyn till den premie som betalats.
Sedan skriftligt besked om sådan omräkning av försäkringstiden har avsänts till dig gäller
försäkringen under den kortare tid som följer av omräkningen, dock minst under 14 dagar efter det
att besked har avsänts.

C2 Räddningsåtgärder
Du ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa och omedelbart försöka begränsa skada
som redan inträffat. De anvisningar som vi lämnat ska följas.
Vi ersätter skäliga kostnader för åtgärd som vi eller bitillsyningsmannen föreskrivit eller som annars
med hänsyn till omständigheterna är rimlig under förutsättning att det inte skäligen hade kunnat
begäras att du tidigare skulle ha vidtagit åtgärder för att förebygga skada. Ersättning lämnas inte om
du har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, eller liknande åtagande.
Åsidosätter du föreskrifter om räddningsåtgärder kan ersättningen minskas eller falla bort enligt C4.

C3 Reglering av skada
C3.1 Anmälan och ersättningskrav
Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Dessutom ska du sända in beslutet där Bitillsynsman
beslutar om förintande av bisamhälle. Om annan försäkring gäller för samma skada eller om
ersättning kan erhållas av annan ska du upplysa oss om detta och lämna upplysningar och
tillhandahålla verifikationer i original, bevis och andra handlingar som vi behöver för att reglera
skadan.
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C3.2 Utbetalning av ersättning
Vi betalar ersättning senast en månad efter det att du gjort vad som angetts i C3.1.

C3.3 Ränta
Betalar vi ersättning efter utgången av den månad som angetts i C3.2 betalar vi dröjsmålsränta enligt
6§ Räntelagen.

C3.4 Preskription
Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot oss inom 10 år från
skadehändelsen, eller i förekommande fall, från tidpunkten när det förhållande som enligt
försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Har den ersättningsberättigade anmält skadan till oss inom den tid som anges i föregående stycke,
har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan vi lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.

C3.5 Mervärdesskatt – moms
Försäkringstagare som är redovisningsskyldig för moms ska svara för denna.

C4 Nedsättning av försäkringsersättning
C4.1 Oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades eller underlåtenhet att
anmäla ändring
Har du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen
tecknades eller låtit bli att anmäla en ändring kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag.
Avdraget – som görs utöver eventuell självrisk – kan i allvarligare fall medföra att ingen ersättning alls
betalas. Av betydelse är graden av uppsåt eller oaktsamhet, i vilken utsträckning och på vilka villkor vi
skulle ha meddelat försäkringen om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt.
Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande
omständigheter. Avdraget kan då också falla bort.

C4.2 Oriktig eller ofullständig uppgift vid skadereglering
Har den som är berättigad till ersättning efter försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet oriktigt uppgivit eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av hans rätt
till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som han annars skulle ha varit berättigad till
sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

C4.3 Åsidosättande av föreskrifter i Allmänna bestämmelser om Räddningsåtgärder (C2) och
Reglering av skada (C3)
Om du åsidosätter räddningsplikten uppsåtligen, blir det aktuellt att sätta ned ersättningen.
Detsamma gäller om du bryter mot räddningsplikten genom grov vårdslöshet eller annars förstår att
det finns en betydande risk för att skadan ska inträffa om räddningsplikten åsidosätts.
Avdrag görs med 50 % av ersättningen. Avdraget kan höjas i allvarligare fall. Avdraget kan minskas
om det skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande omständigheter.
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C4.4 Åsidosättande av säkerhetsföreskrift eller annan föreskrift i försäkringsvillkoren
Har du inte följt säkerhetsföreskrift eller annan föreskrift i villkoren kan ersättningen, såvitt gäller dig,
minskas med ett särskilt avdrag. Detta gäller om säkerhetsföreskrift eller föreskriften har åsidosatts
med uppsåt, vårdslöshet eller genom oaktsamhet.
Med dig jämställs:
• annan som har handlat med ditt samtycke,
• den som beträffande försäkrad egendom har en väsentligt ekonomiskt intresse med dig eller
• den som i ditt ställe eller tillsammans med dig har haft tillsyn över försäkrad egendom.
Om du bryter mot säkerhetsföreskriften eller föreskriften kan vi göra avdrag på ersättningen.
Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade
skadan, det uppsåt, den vårdslöshet eller den oaktsamhet som har förekommit och
omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls.
Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande
omständigheter. Avdraget kan då också falla bort.

C4.5 Generella säkerhetsföreskrifter
För att undvika alla typer av skadehändelser ska du vara aktsam, det vill säga göra vad du kan för att
förhindra att en skada uppstår. När en skada uppstått, ska du göra vad du kan för att begränsa den.
Vi betalar rimliga kostnader för detta.

C4.6 Framkallande av försäkringsfall
Har du framkallat försäkringsfall med uppsåt lämnas ingen ersättning.
Har du åsidosatt i villkoren angivna föreskrifter kan ersättningen sättas ned på sätt som anges i det
villkorsavsnitt där föreskriften finns.
Med dig jämställs annan som har handlat med ditt samtycke och den som beträffande försäkrat
bisamhälle har ett väsentligt ekonomiskt intresse med dig, om inte särskilda skäl talar mot detta.

C5 Regler i särskilda fall
C5.1 Dubbelförsäkring
Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den
försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring.

C5.2 Underförsäkring
Antalet försäkrade bisamhällen ska motsvara försäkringstagarens samtliga bisamhällen. Om
försäkringstagaren äger fler bisamhällen än vad som är uppgett som försäkrade sänks ersättningen
procentuellt i förhållande till underförsäkringen. Om du till exempel har försäkrat 6-10 bisamhällen
men i verkligheten har 20 bisamhällen innebär det att endast 50 procent var försäkrat. Vi ersätter då
bara 50 procent av skadan per förintat bisamhälle.

C5.3 Force majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning
av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror
eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
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C5.4 Återkrav
I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada, övertar vi din rätt att kräva ersättning
av den som är ansvarig för skadan.

C5.5 Svensk lag
Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffade avtalet.

C5.6 Skadeanmälningsregister
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.
Skaderegistrering
Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och
används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare
anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett
underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen
motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning
från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för
statistiska ändamål.
Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB,
Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter
som förekommer i registret.

D Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi
behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på
vår webbplats watercircles.se/personuppgifter. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få
besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. De personuppgifter som vi
samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna
samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig
innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom Watercircles, framställa
rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och
kundanalyser, produktutveckling och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informationen
”Behandling av personuppgifter”.
I första hand använder vi uppgifterna inom WaterCircles men de kan i vissa fall lämnas till företag,
föreningar och organisationer som Watercircles samarbetar med inom och utanför EU och EESområdet. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.
Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med. Du kan
alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det
bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan
orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och
uppgifter om engagemang, behandlas också i WaterCircles gemensamma kundregister.
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E Din ångerrätt
När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller utanför bolagets affärslokaler har du rätt att
ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill använda din ångerrätt
måste du meddela detta muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har
bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.
Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad
eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har
fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kap. distans- och hemförsäljningslagen finns
ytterligare bestämmelser om ångerrätten.

F Försäkringsgivare
WaterCircles Forsikring ASA Norge Svensk filial
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Sverige (Org nr: 516411-2053)
Filialen finns registrerad i Bolagsverkets filialregister som en filial till
WaterCircles Forsikring ASA
Strandveien 50,
1366 Lysaker, Norge (org.nr. 915 495 486).
WaterCircles Forsikring ASA finns registrerat i norska Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene.
WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt
försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet. Därutöver står den svenska
filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Avseende distansavtal är även
Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet.

G Om du är missnöjd med oss
Om du inte är nöjd med vårt beslut kan ett telefonsamtal eller ett brev till
handläggaren/skaderegleraren eller till deras chef vara tillräckligt för att problemet ska klaras upp.
Du kan även kontakta vår Klagomålsansvarig som kostnadsfritt tittar på ditt ärende igen.
Klagomålsansvarig når du via hemsidan https://www.watercircles.se/klagomal/.
Du har även möjlighet att få klagomål och tvist som rör försäkringen prövad av nedan angivna
nämnder.
Försäkringsbolagets Prövningsnämnd
Skriv till Prövningsnämnden om du vill ha ditt ärende prövat.
WaterCircles försäkring
Telefon 010-490 09 99
Prövningsnämnden
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till ARN som är ett statligt organ. I denna
nämnd sker all prövning på skriftligt underlag.
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Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon 08-508 860 00
Telefax 08-508 860 01

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering kan du kontakta Konsumenternas
Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Telefon 0200-22 58 00
Box 24215
104 51 Stockholm
Det finns också möjlighet till vägledning hos den kommunala konsumentvägledningen.
Allmän domstol
Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol.

H Definitioner
Aktsam
Att vara aktsam innebär att du är skyldig att vara försiktig med din egendom. Du ska förhindra och
undvika att skada uppstår. Med aktsamhet menas att man är skyldig att förutse normala risker, och
vidta normala åtgärder för att minimera risker för skadehändelser.
Bisamhälle
Den enskilda bikupan med bin och ramar.
Förinta bisamhälle
Innebär att samtliga bin i bisamhälle avdödas förintas.
Förintande av bisamhälle sker utifrån bestämmelserna i SJVFS 2018:47 § 40 samt vägledning för
bitillsynsmän kapitel 28. Dessutom ska övrig utrustning saneras enligt samma vägledning kapitel 29.
Biägaren ska vara Bitillsynsman behjälplig.
Försäkrad
Var och en till vars förmån försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. Se även begreppet
försäkringstagare.
Försäkringsbrev och försäkringsvillkor
Skriftliga handlingar som vi skickat till dig i samband med köp, ändring eller förnyelse av försäkring.
Dessa handlingar utgör tillsammans det avtal som gäller mellan dig och oss.
Försäkringstagare
Den som har avtal om försäkring med oss. Se även begreppet försäkrad.
Karenstid
Första tiden vid tecknande eller utökande av försäkringen då försäkringen inte ger någon ersättning
vid skada.
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Nedsättningsregler
Minskning av försäkringsersättningen då du inte följt villkorens säkerhetsföreskrifter eller lämnat
oriktiga uppgifter.
Preskriptionstid
När rätten att kräva ersättning upphört, se C3.4.
Självrisk
Den del av skadekostnaden, som den försäkrade själv svarar för. Självrisken dras av från
skadekostnaden.
Säkerhetsföreskrifter
Med säkerhetsföreskrifter avses föreskrifter om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som
är ägnade att förebygga eller begränsa skada. Den som bryter mot säkerhetsföreskrifter riskerar att
få avdrag på ersättningen.
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