Basisforsikring mod stormfald
Dokument med oplysning om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland. FTID: 10708
Du serviceres af K. Rerup & Co. A/S, der er 100 % ejet af AXA.

Produkt: Basisforsikring mod stormfald

Dette faktaark giver dig et generelt overblik over Basisforsikring mod stormfald.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Basisforsikring mod stormfald 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 skade på
privat skov i henhold til lov om stormflod og stormfald, bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til
gentilplantning mv. efter stormfald samt bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af
basisforsikring mod stormfald.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt:

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

 Forsikringen er obligatorisk, hvis man som
skovejer ønsker at modtage et statsligt
genplantningstilskud efter et stormfald.
Sikrede
 Forsikringen dækker forsikringstageren i
egenskab af ejer af skoven.
Dækninger

 Skader, der ikke overstiger 0,5 hektar pr.
forsikret skov.
 Spredt fald i bevoksningerne.
 Skader, der anmeldes senere, end den frist,
Stormrådet fastsætter for anmeldelse.

 Forsikringen udbetaler erstatning ved
stormfald, når Stormrådet har truffet afgørelse
om, at der har været stormfald, og under
forudsætning af, at de forsikrede skovarealer
er beliggende i det område, der af Stormrådet
er udpeget som omfattet af stormfaldet.
Dækningsomfang
 Forsikringen yder erstatning for fladefald.
Ved fladefald forstås den del af arealet, hvor
mindst 2/3 af træerne er væltet, knækket eller
rodløsnet.
Der udbetales en erstatning på DKK 3.000 pr.
skaderamt hektar pr. skadebegivenhed.
Erstatningen er en kontanterstatning, og der
kan ikke gøres underforsikring gældende.

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

Skader, som ikke kan henføres til stormfald i henhold til Lov nr. 281 af 16. april 2018 om stormflod og
stormfald.

!

Skader, der indtræder mindre end 14 dage efter indtræden i forsikringen.

Basisforsikring mod stormfald

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen omfatter stormfald på de private skovarealer, der er nævnt i forsikringspolicen – såvel
fredskovspligtige skove som skove uden fredskovspligt.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Forsikringstager har pligt til at orientere Skovdyrkerne ved ændringer af:
- Forsikrede arealers størrelse
- Fordelingen af løv- og nåletræ
- Ejerforhold (ejerskifte).

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?
Nytegning af basisforsikring kan kun ske efter ejerskifte og da inden 6 måneder efter ejerskiftet.
Forsikringen er 1-årig og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre der opsiges
inden da.
Ved ejers opsigelse af forsikringen kan der først tegnes en basisforsikring for skoven efter et ejerskifte.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges ved meddelelse til Skovdyrkerne med 1 måneds varsel til en 1. september. Forsikringen
kan dog ved ejerskifte opsiges med virkning for datoen for ejerskiftet.
Hvis forsikringstager opsiger forsikringen, skal Skovdyrkerne underrette Stormrådet herom.

AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland - CVR 25 93 57 05
Generalagent for Danmark: K. Rerup & Co. A/S - CVR 73 77 19 19
Dalbergstrøget 9, 1 - DK-2630 Taastrup - Telefon +45 33 12 62 62 - E-mail info@axa-forsikring.dk - www.axa-forsikring.dk

