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Skogsförsäkringshandledning

Varför If Skogsförsäkring?

Ta hand om din
skogsförmögenhet
1 Omfattande skydd
Vi tar hand om din värdefulla egendom. Du får skydd för både
ekonomi- och tomtskog.
2 Förväntningsvärdesskydd
Förväntningsvärdesskyddet täcker förlust av förväntad
avkastning på ekonomiskog.
3 Finlands bästa skadehantering
Vi ger dig smidig service och snabb ersättning.

Du får If Skogsförsäkring på adressen
if.fi/skogsforsakring eller på numret 010 19 19 19
Läs också mer om vårt kundförmånsprogram på adressen 		
if.fi/formansprogram

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Skogsförsäkring. Läs handledningen omsorgsfullt
och ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet
med försäkringsvillkoren.
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Skogsförsäkringen i ett nötskal

Skydda din egendom
i händelse av skador
Genom förnuftig planering och skogsvård kan du eliminera en del av de
risker som skogen är utsatt för, men alla risker kan inte avlägsnas. Med
skogsförsäkringen kan du skydda din ekonomi- eller tomtskog i händelse
av skador.

Med en ekonomiskogsförsäkring försäkrar du plantbestånd,
trädbestånd och hugget obehandlat virke i en skog vars
huvudsakliga ändamål är att producera virke för
skogshushållningens behov. Försäkringsobjekt
Anmäl skada och
är inte sågat, hyvlat eller på annat sätt vidarefölj smidigt upp hur
förädlat virke. Du kan välja omfattande skydd eller
skadehanteringen
grundskydd för din ekonomiskog. Du kan också välja
framskrider via
önskad ersättningsnivå mellan tre alternativ.
Mina sidor. Du
Med en tomtskogsförsäkring försäkrar du plantanvänder Mina sidor
bestånd och trädbestånd i en skog på högst tre
enklast med If Mobil.
hektar, inom vars område gårdens huvudbyggnad
är belägen eller bygglov för huvudbyggnad har
beviljats.
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Vad ersätter skogsförsäkringen?

Ersättning för plötsliga skador
som drabbat skogen
I det följande berättar vi kort om skydden för ekonomi- och tomtskog och
vilka ersättningsbelopp som gäller.

Om du vill läsa mer ingående om vad skydden innehåller, hittar du
detaljerad information i försäkringsvillkoren.

I alla skogsförsäkringar ingår
Insektsskadeskydd
Ersättning för skador som insekter orsakat på träd- och plantbestånd.
Skydd vid skada som orsakats av gnagare
Ersättning för skador som orsakats av gnagare, exempelvis sorkar.
Brandskydd
Ersättning för träd och plantbestånd som förstörts av eld.

I tomtskogsförsäkringen och den omfattande
ekonomiskogsförsäkringen ingår också
Skydd vid plötslig och oförutsedd händelse
Ersättning för skogsskador till följd av en överraskande händelse,
exempelvis skadegörelse.
Storm- och snöskadeskydd
Ersättning för skador på skogen till följd av storm och snö.
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I ekonomiskogsförsäkringen ingår dessutom
Förväntningsvärdesskydd
Ersättning för förlust av framtida avverkningsinkomster, när förlusten
beror på att skog förstörts till följd av en ersättningsgill skada.

Ersättning
Ersättningsgrunderna i skogsförsäkringen varierar beroende på om
det är fråga om ekonomi- eller tomtskog. I det följande berättar vi
om ersättningsgrunderna i olika fall.

Skada på ekonomiskog
Vid skador på plantbestånd baserar sig ersättningen på arealen av
det förstörda plantbeståndet och det ersättningsbelopp som valts.
Vid brandskador på trädbestånd eller virke baserar sig ersättningen
på det gängse priset för den förstörda skogsegendomen. Vid övriga
skador på trädbestånd och virke lämnas ersättning med det
ersättningsbelopp som valts för skogen.
Ersättningen beräknas på basis av antalet förstörda kubikmeter
fast mått. Det förstörda trädbeståndet kvartstår hos ägaren och
eventuell fördel dras inte av från ersättningen.
Förväntningsvärdesskyddet ersätter förlust av avkastning till följd
av en skada. Ersättningen baserar sig på det ersättningsbelopp som
valts och trädbeståndets ålder samt i fråga om brandskador på en
värdering som gjorts av en fackman inom skogsbranschen.
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Ersättningsbelopp för ekonomiskog
Ersättningsnivå 1 för ekonomiskog
Ersättningen för plantbestånd är 1 560 € per hektar. Vid brandskador
utbetalas ersättning för trädbestånd och virke enligt det gängse priset
eller marknadspriset vid tidpunkten för skadan per kubikmeter. Vid
övriga skador är ersättningen för trädbestånd och virke 21 € per
kubikmeter.
Ersättningsnivå 2 för ekonomiskog
Ersättningen för plantbestånd är 1 200 € per hektar. Vid brandskador
utbetalas ersättning för trädbestånd och virke enligt det gängse priset
eller marknadspriset vid tidpunkten för skadan per kubikmeter. Vid
övriga skador är ersättningen för trädbestånd och virke 16 € per
kubikmeter.
Ersättningsnivå 3 för ekonomiskog
Ersättningen för plantbestånd är 840 € per hektar. Vid brandskador
utbetalas ersättning för trädbestånd och virke enligt det gängse priset
eller marknadspriset vid tidpunkten för skadan per kubikmeter. Vid
övriga skador är ersättningen för trädbestånd och virke 12 € per
kubikmeter.
Ersättningsbelopp för förväntningsvärde för ekonomiskog
Vid andra skador än brandskador utbetalas i ersättning på basis av
trädbeståndets ålder en procentandel av ersättningsbeloppet enligt den
valda ersättningsnivån. Ersättningen är 100 % av ersättningsbeloppet
enligt ersättningsnivån, när trädbeståndets ålder är 25–35 år. Ersättningen är 50 %, när trädbeståndets ålder är 36–45 år och 25 %, när trädbeståndets ålder är 46–55 år. Vid brandskador baserar sig ersättningen
på en värdering som gjorts av en fackman inom skogsbranschen.

Skador på tomtskog
Vid skador på plantbestånd baserar sig ersättningen på arealen
av det förstörda plantbeståndet och vid skador på trädbestånd på
antalet förstörda kubikmeter fast mått. Det förstörda trädbeståndet
kvartstår hos ägaren och eventuell fördel dras inte av från ersättningen.
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Tomtskogsförsäkringen ersätter inte skada på virke eller utebliven
avkastning.
Ersättningsnivå för tomtskog
Ersättningen för plantbestånd är 2 400 € per hektar. Vid brandskador
utbetalas ersättning för trädbestånd enligt det gängse priset eller
marknadspriset vid tidpunkten för skadan per kubikmeter. Vid övriga
skador är ersättningen för trädbestånd 30 € per kubikmeter.

Tilläggsskydd för ansvars- och
rättsskyddsskador i anslutning till jordoch skogsbruk
Ansvarsskador som inträffar inom skogsbruket eller ärenden som
kräver juristhjälp ingår inte i hemförsäkringens ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Du kan gardera dig i händelse av dessa skador
genom att komplettera din hemförsäkring med separata ansvarsoch rättsskyddsförsäkringar för jord- och skogsbruk.

Ansvarsskydd för jord- och skogsbruk
Försäkringen ersätter den skadeståndsskyldighet som kan uppstå
för den försäkrade inom skogsbruksverksamhet eller jordbruksverksamhet i liten skala. Jordbruksverksamheten får inte idkas som
huvudnäring.
Försäkringen ersätter exempelvis inte skada som orsakas av arbetseller installeringsfel eller sådana skador för vilka den försäkrade är
ansvarig enbart på grund av avtal, förbindelse eller löfte och inget
ersättningsansvar skulle föreligga utan dessa förbindelser. Sådana
är exempelvis skador, fel eller brister som uppdagats i ett köpobjekt.
Maximiersättningen är 200 000 €. Från skadan görs avdrag för den
självrisk som du valt.
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Rättsskydd för jord- och skogsbruk
Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga
advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande
av juristhjälp i tvistemål och brottmål i anslutning till idkande av
jord- och skogsbruk. Det får inte vara fråga om jordbruk som idkas
som huvudnäring. Försäkringen kan utvidgas att också omfatta
motpartens rättegångskostnader.
Försäkringen ersätter exempelvis inte skada som hänför sig
till borgen, pantsättning eller annan förpliktelse för skuld eller
förbindelse som någon annan har gjort för sin närings- eller
förvärvsverksamhet eller ett ärende där motparterna är försäkrade
med denna försäkring. Om försäkringen har varit i kraft mindre än
två år, ska också de omständigheter som tvisten, fordran eller åtalet
grundar sig på ha uppkommit under försäkringens giltighetstid.
Maximiersättningen i rättsskyddet är 10 000 €. Självrisken är 20 %
av kostnaderna, dock minst 170 €.
Läs mer ingående i Hemförsäkringshandledningen och villkoren för
ansvars- och rättsskyddsförsäkring för jord- och skogsbruk.
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Viktig information om skogsförsäkringen

Skydda din skog från skador
I det följande får du viktig information bland annat om självrisken i din
försäkring, säkerhetsföreskrifter, begränsningar och premier.

Självrisk
Från den ersättning som betalas ut görs avdrag för en självriskandel.
För ekonomiskog kan du välja självrisken bland flera alternativ, för
tomtskog är självrisken alltid 150 €.

Säkerhetsföreskrifter
Du kan förebygga skador genom att följa de säkerhetsföreskrifter
som ingår i försäkringsvillkoren och som gäller bland annat brandsäkerhet, bekämpning av insekter och virkestransporter.
De viktigaste säkerhetsföreskrifterna är följande:
• Övervaka öppen eld som gjorts upp i skogen och se till att ingen
glöd blir kvar och pyr
• Gör inte upp öppen eld när varning för skogs- eller gräsbrand
råder
• Avvärj insektsskador genom att transportera bort skadat
trädbestånd och virke
Om föreskrifterna försummas, kan ersättningen nedsättas. Du hittar
mer ingående säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoren.

Begränsningar
Försäkringen ersätter inte skador som orsakats uppsåtligen eller
som är att vänta och inte heller skador som beror på exempelvis
• Bristfällig skogsvård eller planeringsfel
• Köld, is, frysning, regn eller torka
• Andra hjortdjur än rådjur
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Försäkringen ersätter bland annat inte tillväxtförluster, kostnader
för plantering av nytt plantbestånd eller släckningskostnader.
Försäkringen ersätter inte heller skador som orsakats av stormvind
eller vind, när skadan uppstått inom 14 dygn från försäkringens
början. Eventuella brister eller fel vid uppgörandet och ikrafthållandet av försäkringen eller vid ansökan om ersättning kan också
leda till att ersättningen uteblir eller begränsas.
Läs mer ingående om de begränsande villkoren och ersättningsbestämmelserna i skogsförsäkringsvillkoren.

Faktorer som inverkar på premien
Genom prissättningen strävar vi efter att premien ska motsvara den
rådande risken för varje enskild försäkrad. Då fördelas premierna
rättvist mellan alla försäkrade.
På premien inverkar bland annat tidpunkten för när försäkringen
beviljas, försäkringstagarens ålder och boningsort, försäkringsbeloppet, självrisken och eventuell If Förmånskundrelation,
försäkrings- och skadehistorien samt försäkringsskyddets
omfattning.
De faktorer som inverkar på premien varierar i olika försäkringsskydd. På premien för skogsförsäkringen inverkar bland annat den
försäkrade skogens areal och läge.

En försäkring är ett avtal
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet
fastställs försäkringsskyddets omfattning och självrisken.

Premiebetalning
Försäkringen hålls i kraft, när premien betalas senast på förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp
försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att meddelandet om
uppsägningen har skickats.
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Med e-faktura kan du betala din faktura i 1, 2, 4 eller 12 poster utan
extra kostnader. Alternativt kan du få en avgiftsfri faktura till Mina
sidor eller en pappersfaktura per post. Om du vill betala din premie
i fler än en post, debiterar vi för varje pappersfaktura 1,90 €/st.
Mer information på adressen if.fi/e-faktura.

Ändring av försäkringsavtalet och avtalets upphörande
Skogsförsäkringen är en fortlöpande försäkring som gäller en
avtalad försäkringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss
om eventuella förändringar i försäkringens objekt.
Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i
försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och
premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan
försäkringsbolaget göra sådana ändringar i dem som inte inverkar
på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig
om eventuella ändringar på förhand.

Din försäkring kan upphöra:
• Vid en på förhand avtalat tidpunkt
• När du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
• På försäkringsbolagets beslut under pågående försäkringsperiod,
om premien inte har betalats
• På försäkringsbolagets beslut i de övriga situationer som nämns
i försäkringsvillkor och lagar

sidan 11

Skogsförsäkringshandledning

If Förmånsprogram belönar och betjänar

Du får rabatt på premierna
varje år
Du omfattas av förmånsprogrammet redan med en försäkring.
Dra full nytta av våra förträffliga kundförmåner.

Förmånerna ökar med din kundrelation. Du får rätt till
förmånerna och rabatterna redan med en hemförsäkring för
ditt hem eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil,
när du valt att få din försäkringspost i elektronisk form till
Mina sidor. Samtidigt som du sköter dina ärenden enklare
sparar du på miljön och din egen tid.
• På nivå 1 i förmånsprogrammet får du 10 %
rabatt på nästan alla dina
försäkringar
• När du har hem- och
kaskoförsäkring kommer
du upp på nivå 2 och får
15 % rabatt
• När du har hem-, kaskooch personförsäkring hos If
kommer du upp på nivå 3.
På nivå 3 får du en egen
servicerådgivare, som tar
hand om dina försäkringsärenden och hjälper dig att
hålla ditt försäkringsskydd
à jour

If Förmånsprogram
Förmåner för
organisations-			
medlemmar
Förmåner för unga
Stabila priser
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Uppgifter om försäkringsgivaren
Försäkringsgivare

Behandling av personuppgifter

If Skadeförsäkring AB (publ)
Filial i Finland

Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakttagande av vid var tid gällande försäkrings- och
dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen
av personuppgifter. Vi behandlar våra kunders
personuppgifter för skötseln av försäkringsärenden i olika skeden av försäkringens livscykel,
såsom när försäkringsavtal ingås, under försäkringsperioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna
skaffas från kunden själv, från de instanser som
kunden har beviljat fullmakt, från offentliga register
som förs av myndigheter och från kreditupplysningsregistret. Vi använder vårt kundregister
också för marknadsföring till våra kunder.

Registrerad hemort Stockholm
FO-nummer 1602149-8
Kägelhamnen 2
02150 Esbo
Telefon 010 19 15 15 (växel)
If Kundservice, telefon 010 19 19 19
If Skadeförsäkring AB (publ)
10680 Stockholm, Sverige
Org.nr 516401-8102
Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte
personliga rekommendationer om försäkringar
enligt lagen om försäkringsavtal.

Konsumentskydd
Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande är missnöjd med beslutet, kan du vända
dig till If Kundombudsman. Lämna in uppgifterna
om ärendet inom sex månader efter att du fått
beslutet på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi
eller If Kundombudsman, PB 2018, 20025 IF.

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan
kundens samtycke, såvida inte utlämnandet av
uppgifter baserar sig på bestämmelse i lag. Vi spelar
in telefonsamtal med försäkrings- och ersättningstjänsten för att verifiera innehållet i samtalet
med kunden, exempelvis när det är fråga om att
ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skadeärenden. Vi använder inspelningarna också för
att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns
på adressen if.fi/hantering-av-personuppgifter.

Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi)
och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi)
ger beslutsrekommendationer i ärenden som gäller
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande.
Trafikskadenämnden (liikennevahinkolautakunta.fi)
ger beslutsrekommendationer i ersättningsärenden
i enlighet med trafikförsäkringslagen. Du kan också
få ditt ärende prövat i domstol genom att väcka
talan vid tingsrätten.
Mer information och en kontaktblankett till kundombudsmannen finns på adressen if.fi/andringsansokan.
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