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Dette faktaark giver dig et generelt overblik over Skovbrandsforsikring

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Skovbrandsforsikring er etableret i henhold til aftale mellem De Danske Skovdyrkerforeninger F.M.B.A. som accessorisk
forsikringsformidler og AXA Forsikring som bagvedliggende forsikringsselskab. Forsikringen dækker brandskader i skove samt
i juletræs- og pyntegrøntbevoksninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt:

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen ikke
dækker. Det fulde overblik får du i forsikringsbetingelserne.

 For forsikringen gælder forsikringsbevis
(police), forsikringsbetingelser, lov om
forsikringsaftaler og lov om
forsikringsvirksomhed.
Sikrede
 Forsikringen dækker forsikringstageren i
egenskab af ejer af de forsikrede arealer og
medlem af en Skovdyrkerforening.
Dækninger

 Skade som følge af jordskælv, andre
naturforstyrrelser, krig, borgerkrig eller
borgerlige uroligheder.
 Skade, der er forårsaget af
atomkernereaktioner
 Skader, der er opstået som følge af
offentlighedens adgang (erstatning herfor
udbetales af Miljøstyrelsen).

 Forsikringen udbetaler erstatning for skader
forårsaget af brand, lynnedslag og eksplosion
fremkaldt ved kemisk proces samt ved
nedstyrtning af luftfartøj.
Dækningsomfang
 Forsikringen yder erstatning for værditabet på
bevoksninger og dækker omkostninger ved
oprydning og gentilplantning.
 Desuden erstattes brandskadet skovet træ og
klippegrønt fra de forsikrede arealer.

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
Her er nogle eksempler på begrænsninger i dækningen. Det fulde overblik får du i forsikringsbetingelserne.
!

Indirekte skader.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen omfatter brand i de skove med tilliggende naturarealer samt de juletræs- og klippegrøntsbevoksninger, der er anført i forsikringspolicen.

Skovbrandsforsikring

Hvilke forpligtelser har jeg?
Forsikringstager har pligt til at orientere Skovdyrkerne ved ændringer af:
- Forsikrede arealers størrelse
- Fordelingen af løv- og nåletræ, juletræer, klippegrønt og naturarealer
- Ejerforhold (ejerskifte).
Ved brandskade skal forsikringstager snarest muligt anmelde skaden til Skovdyrkerne.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på den anførte betalingsdag.
Forsikringen har hovedforfald 1. september. Eventuelle afgifter opkræves sammen med præmie og
administrationsgebyr.
Betalingen opkræves via faktura.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen er 1-årig og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre der opsiges
inden da.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges ved meddelelse til Skovdyrkerne med 3 måneders varsel til en 1. september.
Forsikringen kan dog ved ejerskifte opsiges med virkning for datoen for ejerskiftet.
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