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Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet för Skogsförsäkring Mer. De fullständiga villkoren får du
genom att kontakta oss.
Vilket skydd ger försäkringen?
Försäkringen gäller för skada genom
•
brand, explosion, åskslag och luftfartyg
•
storm, snötryck eller snöbrott
•
uppsåtlig skadegörelse och stöld.
Försäkringen gäller vid skada på föryngring genom
•
torka, frost eller angrepp av svamp, sork, insekter och tjäder.
Vilken egendom gäller försäkringen för?
•
Levande skog på skogsmark
– Skogsföryngring
– Ungskog
– Skog
•
Skogsråvara till exempel timmer, massaved och biobränsle
•
Skogplantor och frön för skogsodling
Hur stor blir ersättningen?
Vi värderar dina skador på olika sätt beroende på vilken skada som
inträffat. Skada genom brand på skog, enligt ovan, ersätts genom
beräkning av förlorat värde i form av virkesförluster, fördyrad avverkning samt del i planteringskostnad. Skada genom övriga
skadehändelser värderas utifrån våra Tabeller för ersättningsbelopp
vid skogsskador. I tabellerna, som du finner på Länsförsäkringar
Värmlands hemsida, lansforsakringar.se, framgår till exempel den
ersättning du får per kubikmeter skadad skog. Tabellerna uppdateras
varje år och gäller för skog från första juli till och med sista juni året
därpå. För skogsföryngring och ungskog gäller värderingstabellen
per växtsäsong.
Räddningsplikt och brandbevakning
Vid akut risk för skada är du skyldig att avvärja risken, begränsa
skadan och skydda skadad egendom. Du kan då få ersättning
för dessa åtgärder. Du kan få ersättning för brandbevakning av
skogsmark när den är beordrad av räddningstjänsten och kostnader
och omfattning har godkänts av oss.

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller bland annat inte för skada
•
på skog som enbart består i tillväxt och/ eller kvalitetsförlust.
Undantaget tillämpas inte för skada till följd av snötryck, snöbrott eller sot till följd av brand.
•
genom stöld av skogsråvara
•
genom sprängningsarbeten.
Begränsning
Vid stormskada gäller försäkringen endastför skadad volym som
överstiger:
•
100 m3fub inom Länsförsäkringar i Blekinge, Göinge-Kristianstad, Göteborg och Bohuslän, Halland, Jönköping, Kalmar,
Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Älvsborg, Östergötland
•
75 m3fub inom Länsförsäkringar i Bergslagen, Gotland,
Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland
•
50 m3fub inom Länsförsäkringar i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland.
Säkerhetsföreskrifter/Aktsamhetskrav
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid en skada måste du ha
varit aktsam. Har du inte följt de säkerhetsföreskrifter eller aktsamhetskrav som finns i försäkringsvillkoren kan ersättningen minskas.
Hur stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat
skadan och dess omfattning.
Här är några av de viktigaste kraven:
I syfte att förhindra eller begränsa skada måste du följa de föreskrifter som anges
•
i försäkringsbrevet
•
i lagar, författningar eller av myndigheter
•
av tillverkare, leverantörer, besiktningsmän eller motsvarande.
Självrisk
Självrisken är 20 procent av prisbasbeloppet.

Omfattning, avtalstid och priser
Detta är endast en översiktlig information. Kontakta oss om du
önskar fullständiga villkor så skickar vi dem till dig.
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 talar om för oss om någon uppgift som du
lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din
möjlighet att få ersättning om något skulle hända.
Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför
våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala
får du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler.
Dina 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
www.nordmarksharads.se/om-personuppgiftslagen. Om du vill
kan du få informationen skickad till dig, kontakta oss i så fall.
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 träats,
ge en helhetsbild av ditt engagemang, framställa rättsliga anspråk
och marknadsföring. De kan också användas till statistik,
marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga
skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga
informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att
dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du
anmäla det till oss.

Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning
som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av
ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister
(GSR). Registret 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.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171,
104 51 Stockholm.
Om vi inte kommer 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/ kundombudsman.
Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk
karaktär, www.arn.se, telefon 08 508 860 00. Prövningen
är kostnadsfri för dig.
Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.
Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i
din försäkring. Du betalar då enbart självrisken. Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information.
Mer information hittar du på vår webbplats.
Om Nordmarks Härads Försäkringsbolag
Nordmarks Härads Försäkringsbolag har varit verksamma sedan
1883 och har god lokalkännedom, byggt långsiktiga kundrelationer
och skaat sig stor kunskap om vad våra kunder behöver och
efterfrågar. Vi är ett litet försäkringsbolag med snabb och personlig
service. Du som bor eller har fritidshus i Årjäng eller Eda
kommuner kan teckna våra försäkringar. Vi står under
Finansinspektionens tillsyn.

I första hand använder vi uppgifterna inom vårt bolag men de kan
i vissa fall lämnas till vår samarbetspartner Länsförsäkringar
Värmland, företag, föreningar och organisationer som vi samarbetar
med inom och utanför EU och EES-området. 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.
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