Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

Skogsförsäkring Max
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2022-01-01
Skogsförsäkring Max är ett komplement till Gårdsförsäkring och till försäkringar för verksamhet inom
Gröna näringar. Tilläggsförsäkringen innehåller viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter.
Detta är en översiktlig information. De fullständiga villkoren får du genom att kontakta oss eller
hämta dem på vår webbplats. Vi lämnar rådgivning om denna försäkring.

Vilket skydd ger försäkringen?
Levande skog på skogsmark

Försäkringen gäller för skada genom
brand, explosion, åskslag och luftfartyg
storm, snötryck och snöbrott
uppsåtlig skadegörelse och stöld
svamp och insektsangrepp, exempelvis angrepp av granbarkborre,
gremmeniella och snytbaggar
torka, frost, tjäder och sork på skogsföryngring
plötslig och oförutsedd skada, exempel på skador som kan vara
plötsliga och oförutsedda är skogsplantor som skadats av viltbetning, fejning eller av vildsvin.

Skogsråvara
Försäkringen gäller till exempel vid brand och uppsåtlig skadegörelse.

Skogsplantor och frön för skogsodling
Försäkringen gäller till exempel vid brand, stöld och uppsåtlig skadegörelse.
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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 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 vår hemsida, 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?

Allmänna bestämmelser

Försäkringen gäller bland annat inte för skada
på träd, i ungskog eller i skog, genom insekter eller svamp om
skadan inträffar inom sex månader från det att försäkringen har
trätt i kraft
som orsakats av svamp, insekter eller andra levande organismer
som inte har sitt naturliga utbredningsområde i Sverige
som orsakats av rötsvampar, till exempel rotröta och honungsskivling
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.

I vår för- och efterköpsinformation om Gårdsförsäkring och om försäkringar för verksamhet inom Gröna näringar kan du bland annat
läsa om hur du förnyar din försäkring, vad som händer om du inte
betalar försäkringen och hur du kan få ditt ärende omprövat. Där kan
du också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Fullständig
information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på vår
webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.

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
aktsamhets-krav som finns i försäkringsvillkoren kan ersättningen
minskas. Hur stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet
påverkat skadan och dess omfattning.

Om Nordmarks Härads Försäkringsbolag

Nordmarks Härads Försäkringsbolag har varit verksamma sedan
1883 och har god lokalkännedom, byggt långsiktiga kundrelationer och
skaffat 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.

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,
författ-ningar eller av myndigheter
följa de föreskrifter som anges av tillverkare, leverantörer,
besikt-ningsmän eller motsvarande
följa LBK:s rekommendation flik 9.4 Förebyggande av
skogsbrand tillse att plantering utföras fackmannamässigt
tillse att gallringar inte genomförs efter att den grundytevägda
medelhöjden (Hgv) är 20 meter.

Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet.
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