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Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvillkoren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Skogsförsäkringen är en frivillig försäkring som ger skydd för din ekonomi- eller tomtskog. Du kan välja skogsförsäkringens omfattning
från de alternativ som försäkringsbolaget erbjuder.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på
skogen, om skydden finns att få för den skog som försäkras och
om de har valts till försäkringen.

Försäkringen omfattar exempelvis inte
minskning av skogens värde eller tillväxtförluster
kostnader för nytt plantbestånd

Förväntningsvärde för ekonomiskog vid förlust av avkastning till följd av en ersättningsgill skada

skador till följd storm, om stormen börjat inom 14 dygn från
försäkringens början.

Brandskador samt skador på plantbestånd och trädbestånd
till följd av släckningsåtgärder
Skador som orsakats av insekter och gnagare
Skador som orsakats av storm och snö

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?

Skador som orsakats av någon annan plötslig och oförutsedd händelse, såsom skadegörelse

Ersättning lämnas exempelvis inte för
skador som orsakats av försummelse av skogsvård, arbetsfel
eller långsamt framskridande händelser

Ersättningsbelopp
I händelse av skada baserar sig ersättningen på de ersättningsbelopp som kunden valt och som antecknats i försäkringsbrevet.
Vid brandskada baserar sig ersättningen undantagsvis på
det gängse priset på trädbeståndets gängse pris.

skador som orsakats av förorening av jordmån, svampsjukdomar eller rundmaskar
skador som orsakats av andra hjortdjur än rådjur
skador som orsakats av köld, is, torka eller regn

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?
När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om försäkringens objekt.
Betala försäkringspremien inom utsatt tid.
Följ säkerhetsföreskrifterna.
Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen.
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If.

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen.
När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
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Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet.

If kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om
uppsägning har sänts.
If har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod.
En tidsbestämd försäkring upphör vid avtalad tidpunkt utan separat anmälan.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Du kan när som helst säga upp försäkringen.
Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen.
En tidsbestämd försäkring kan inte sägas upp, om försäkringens giltighetstid är kortare än 30 dagar.

