Skogsförsäkring
DOKUMENT SOM INNEHÅLLER UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: Skogsförsäkring

De fullständiga uppgifter om produkten som ska ges innan avtal ingås och som gäller avtalet anges i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Skogsförsäkringen är en skadeförsäkring med vilken ekonomi- eller tomtskog, plantbestånd samt trävirke från dessa som ägs av företag och sammanslutningar försäkras. Till
försäkringen kan även fogas förlust av avkastningsvärdet på skog till följd av en skada.

Vad täcker försäkringen?

Vad täcker försäkringen inte?

Som försäkring kan du välja mellan begränsad, grund- eller omfattande
nivå. Begränsad nivå täcker

Skadeståndsskyldighet för utomstående

Brandskador

Finns det några begränsningar för försäkringsskyddet?

Grundnivå täcker utöver ovanstående även

Försäkringen ersätter inte minskning av skogens värde Försäkringen ersätter inte släcknings- och planteringskostnader

Storm- och snöskador
Den omfattande nivån täcker utöver ovanstående även
Gnagarskador

Försäkringen ersätter inte skador som uppstår långsamt, till exempel av
köld, regn, torka eller tjäle.

Insektskador

Försäkringen ersätter inte skador till följd av vattenståndsvariationer

Andra skadefall i skog

Försäkringen är subsidiär i förhållande till speciallagar och ersättningar
som betalas av offentliga medel.

Försäkringen ersätter förlust av växtbestånd i skog i enlighet med avtalat
ersättningsbelopp. Det förstörda trädbeståndet blir alltid kvar hos försäkringstagaren.

Försäkringen ersätter inte förorenad skog eller svampsjukdomar och
inte heller skador som orsakats av rundmask, såsom tallvedsnematod
Av hjortdjur ersätts endast skador som orsakats av rådjur

Valbara utvidgningar för att komplettera skyddet

Försäkringen ersätter inte tillväxtförluster eller förmögenhetsskador

Förlust av avkastningsvärde till följd av en ersättningsgill skada

Skador som uppstått innan försäkringen trätt i kraft omfattas inte av försäkringen.
Avdrag som görs på ersättning från försäkringen:
I försäkringen ingår alltid självrisk
Plantskador på skog som är mindre än en halv hektar ersätts inte.

Var gäller försäkringsskyddet?
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Försäkringen är i kraft på den plats som anges i försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?
När jag ingår avtal ska jag ge korrekta svar på frågor om bl.a.
o

försäkringsobjektet och dess användning

o

objektets ägare och innehavare

jag ska utan dröjsmål anmäla felaktiga och bristfälliga uppgifter som jag observerat i anslutning till försäkringen
betala försäkringspremien i tid
jag ska iaktta säkerhetsföreskrifterna i försäkringen
när en skada inträffat ska jag ge försäkringsbolaget de uppgifter som behövs för att utreda skadeärendet.

Hur och när betalar jag premien?
Försäkringsbolaget (eller försäkringsförmedlaren) skickar en räkning på försäkringspremien som ska betalas senast på förfallodagen på det bankkonto som anges
på räkningen.
När försäkringsavtalet ingås kommer man överens om i hur många poster årspremien ska betalas och hur räkningarna skickas.

När börjar försäkringsskyddet gälla och när upphör det?
Försäkringsskyddet börjar gälla när försäkringstagaren och försäkringsbolaget avtalar om att försäkringen ska börja gälla och är i kraft tills vidare.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren säger upp det skriftligen.
Försäkringsbolaget kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Försäkringen upphör då inom 14 dagar från det att anmälan om uppsägning har avsänts.
Försäkringsbolaget har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid inträdet av en ny försäkringsperiod.
En tidsbestämd försäkring upphör vid avtalad tidpunkt utan separat

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
Uppsägningen ska lämnas in till försäkringsbolaget skriftligen.
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En tidsbestämd försäkring med en giltighetstid på mindre än 30 dagar kan inte sägas upp.

