Betingelser for basisforsikring mod stormfald
Denne basisforsikring mod stormfald er etableret i henhold til aftale mellem De Danske
Skovdyrkerforeninger og forsikringsselskabet AXA Forsikring.
Forsikringen dækker skade på privat skov i henhold til lov nr. 281 af 16. april 2018 samt bekendtgørelse
nr. 773 af 11. juni 2018 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v.
efter stormfaldsamt bekendtgørelse nr. 677 af 1. juni 2018 om minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald
1.0

Hvem er dækket

1.1

Dækningen omfatter forsikringstager,
således som det er oplyst på
forsikringsbeviset.

-

hvis Stormrådet har truffet afgørelse
om, at der har været stormfald og

2.0

Hvor gælder dækningen

-

hvis de forsikrede skovarealer er
beliggende i det område, der af
Stormrådet er udpeget som
omfattet af stormfaldet.

Dækningen omfatter stormfald på de
private skovarealer, der er nævnt i
forsikringsbeviset - såvel fredskovspligtige skove som skove uden
fredskovspligt. Det forsikrede skovareal
omfatter lystskov, værnskov, juletræer
og pyntegrønt inden for skoven, mens
hede-, mose-, markarealer samt andre
permanent ubevoksede arealer ikke
indgår i det forsikrede areal.

Dækningen udbetaler erstatning ved
stormfald

3.2

Forsikringen dækker de forsikrede
skovarealer med 3.000 kr./ha. pr.
skadesbegivenhed.
Forsikringssummen er en
kontanterstatning, der udbetales pr.
skaderamt hektar. Der kan ikke gøres
underforsikring gældende.

De forsikrede arealer skal være
topografisk velafgrænsede, entydigt
definerede, sammenhængende og hele
skove.
Skovarealer med samme ejer med en
indbyrdes afstand på under 50 meter vil
forsikringsmæssigt blive betragtet som
én skov.

Forsikringen dækker fladefald.
4.0

3.0

Hvad omfatter dækningen

3.1

Forudsætninger:

Dækningsperiode
Ved indtrædelse i forsikringsordningen
efter 1. september 2021 træder
forsikringen først i kraft 14 dage efter, at
Skovdyrkerforeningen er i besiddelse af
de nødvendige oplysninger om skovens
beliggenhed, arealer, m.v.

Hvis en skov er opdelt i parceller med
hver sin ejer, er den enkelte ejers del af
skoven at betragte som en skov.
Skove, der består af flere selvstændige
noteringsejendomme, samt skove, der
adskilles af primærruter, motor- og
trafikveje samt jernbaner, kan betragtes
som flere skove.

Dækningsomfang:

5.0

Hvad omfatter dækningen ikke
Dækningen omfatter ikke:

5.1

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

5.2

Skader, der ikke overstiger 0,5 hektar
pr. forsikret skov
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5.3

Skader, der anmeldes senere end den
frist Stormrådet fastsætter for
anmeldelse.

6.0

Risikoforandringer og anmeldelsespligt

har ret til at foretage taksering af
skaden.
9.3

Der skal indsendes en skadeanmeldelse
til Skovdyrkerforeningen.
Skadeanmeldelsen skal indeholde så
fyldige oplysninger om skaden som
muligt.

Forsikringstager har pligt til at orientere
Skovdyrkerforeningen ved ændringer af:
7.

forsikrede arealers størrelse
ejerforhold
fordelingen af løv- og nåletræ

8.

9.4

Anmeldelse til Stormrådet
AXA sender skadeanmeldelsen til
Stormrådet.

Præmieforhøjelse

10.

Erstatningens udbetaling

Præmien fastsættes årligt gældende for
perioden 1. september til 31. august.

10.1

Udbetaling

Skovdyrkerforeningen orienterer
forsikringstager om eventuelle
præmieforhøjelser senest i forbindelse
med udsendelse af præmieopkrævningen.
Hvis skadeforløbet ikke har været
tilfredsstillende eller at Stormrådet i
denne periode træffer afgørelse om, at
der har været stormfald i Danmark, kan
AXA dog varsle præmieforhøjelser til en
1. september over for Skovdyrkerforeningerne med 4 måneders varsel.
Skovdyrkerforeningerne orienterer
forsikringstagerne herom.
9.

Hvis du kommer ud for en skade

9.1

Anmeldelse af skade
Ved stormfaldskade skal du snarest
muligt og senest på det tidspunkt,
Stormrådet fastsætter for seneste
anmeldelse, anmelde denne til
Skovdyrkerforeningen.
Blanket til skadeanmeldelsen kan
rekvireres hos Skovdyrkerforeningen.

9.2

Skovdyrkerforeningen videresender
skadeanmeldelsen til AXA.

Præmiens fastsættelse
Præmien fastsættes på baggrund
skovens samlede areal med henholdsvis
løvtræ og nåletræ.

Udfyldelse af skadeanmeldelse

Dokumentation
Du skal på AXAs forlangende
dokumentere omfanget af skaden. AXA

AXA udbetaler erstatningen, når
betingelserne herfor er opfyldt, og alle
nødvendige oplysninger er AXA i hænde
for at kunne vurdere dette.
10.2

Urigtige oplysninger
Hvis du giver urigtige oplysninger ved
forsikringens tegning eller ændring, kan
det medføre, at erstatningen helt eller
delvist bortfalder.

11.

Tvister
Kan du ikke blive enig med AXA om
erstatningens størrelse, fastsættes den
endeligt ved en voldgift.
Til denne voldgift vælger du og AXA hver
en vurderingsmand.
Vurderingsmændene vælger en
opmand, inden sagen begynder. Kan
vurderingsmændene ikke blive enige om
en opmand, udnævnes denne af
præsidenten for Sø- og Handelsretten.
Vurderingsmændene foretager
opgørelsen i nøje overensstemmelse
med policens bestemmelser og afgiver
en skriftlig redegørelse for beregning af
tabet.
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Opmanden deltager kun i afgørelsen,
hvis vurderingsmændene ikke kan blive
enige. Opmanden fastsætter herefter en
erstatning, der ligger inden for de to
vurderingsmænds forslag.
Hver af parterne betaler den af ham
valgte vurderingsmand, medens
udgifterne til opmand deles lige mellem
parterne.
12.

Hvordan betales præmien?

12.1

Opkrævning
Skovdyrkerforeningen opkræver
præmien ved fremsendelse af faktura.
Præmieopkrævningen dækker perioden
1. september til 31. august.

12.2

Præmiens betaling
Præmien skal betales senest den dato,
der er angivet på faktura. Hvis præmien
ikke er betalt inden 28 dage efter denne
betalingsfrist, ophører forsikringens
dækning.
Er AXAs erstatningspligt ophørt på grund
af præmierestance, træder den først i
kraft igen 14 dage efter betaling af den

skyldige præmie. Perioder med
manglende dækning indberettes til
Stormrådet.
13.

Hvordan fornyes og opsiges
forsikringen?

13.1

Fornyelse
Forsikringen fornyes automatisk for et år
ad gangen.

13. 2

Opsigelse
Forsikringen kan opsiges af dig ved
meddelelse til Skovdyrkerforeningen
med 1 måneds varsel til en 1.
september.
Hvis du opsiger forsikringen, skal AXA
underrette Stormrådet herom.
Hvis AXA opsiger forsikringen, skal dette
skriftligt meddeles de Danske
Skovdyrkerforeninger med et års varsel
til en 1. september. AXA orienterer
samtidigt Erhvervsministeriet, og
Skovdyrkerforeningerne orienterer
forsikringstager.
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