BASISFORSIKRING MOD STORMFALD
Forsikringsbetingelser nr. STORMFALD-01

Når du har tegnet Basisforsikring mod stormfald, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker.
Forsikringsaftalen for din Basisforsikring mod stormfald består af din police og de for policen gældende
forsikringsbetingelser.
Forsikringen er etableret via en rammeaftale om placering af Basisforsikring mod stormfald for private skove,
som er indgået mellem Dansk Skovforening og Gartnernes Forsikring GS.
I policen kan du se, hvad der er forsikret, og på hvilken måde din skov er dækket.
Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen dækker, hvordan du er dækket, samt
hvorledes erstatningen beregnes.
Basisforsikringen mod stormfald er udarbejdet i henhold til lov om stormflod og stormfald samt
bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald og
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald.
Forsikringsbetingelserne er et juridisk dokument, som hverken kan være helt kortfattede eller helt enkle at
læse. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at ringe til
os. Vi er klar til at hjælpe dig.
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For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte.

1.

SIKREDE

Sikret er forsikringstager i egenskab af ejer af skoven.

2.

FORSIKRINGSSTED OG -TID

Forsikringen omfatter stormfald på de private skovarealer, der er nævnt i forsikringspolicen, såvel
fredskovspligtige skove som skove uden fredskovspligt.
Ved en af forsikringen omfattet skov forstås:
•

Et topografisk velafgrænset skovareal.

•

Skovarealer med samme ejer og en indbyrdes afstand på under 50 m bliver betragtet som en skov.

•

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.

Forsikringen dækker skader, der opstår i forsikringstiden (den periode, hvor forsikringen er i kraft).

3.
3.1

FORSIKRINGEN DÆKKER
Forudsætninger
Forsikringen udbetaler erstatning ved stormfald,
•

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

•

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

Begge forudsætninger skal være opfyldt.
3.2

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 3.000 kr. pr. skaderamt hektar pr. skadebegivenhed. Erstatningen
er en kontanterstatning, og der kan ikke gøres underforsikring gældende.

4.
4.1

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
Forsikringen dækker ikke
a)
b)
c)
d)
e)

Skader, der ikke overstiger 0,5 hektar pr. forsikret skov.
Skader, der anmeldes senere end den frist, Stormrådet fastsætter for anmeldelse.
Skader, der ikke opfylder betingelserne for fladefald.
Skader på arealer, hvor omfanget af skaden ikke er behørigt dokumenteret.
Skader, som ikke kan henføres til stormfald i henhold til lov om stormflod og stormfald.
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5.

I SKADETILFÆLDE

5.1

Anmeldelse af skade
Ved stormfaldsskade skal forsikringstager snarest muligt, og senest på det tidspunkt Stormrådet
fastsætter for seneste anmeldelse, anmelde skaden til Gartnernes Forsikring GS.
Skadeanmeldelsen skal ske på en anmeldelsesformular, som er godkendt af Stormrådet og findes
på Stormrådets hjemmeside. Anmeldelsesformularen kan også rekvireres hos Gartnernes
Forsikring GS.

5.2

Anmeldelse til Stormrådet
Gartnernes Forsikring GS sender skadeanmeldelsen til Stormrådet.

5.3

Dokumentation
I tilfælde af en erstatningsberettiget skadebegivenhed har forsikringstager pligt til at dokumentere
omfanget af skaden.
Gartnernes Forsikring GS har ret til at foretage taksering af skaden af en af Gartnernes Forsikring
GS valgt taksator.

6.

ERSTATNINGENS UDBETALING

6.1

Udbetaling
Gartnernes Forsikring GS udbetaler erstatningen, når alle nødvendige oplysninger er selskabet i
hænde.

6.2

Urigtige oplysninger
Er der givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning eller ændring, kan det medføre, at
erstatningen nedsættes eller helt bortfalder.

7.

RISIKOFORANDRINGER OG ANMELDELSESPLIGT

Forsikringstager har pligt til at orientere Gartnernes Forsikring GS ved ændringer af:
•
•
•
•
•

8.

Køb/salg af skov
Forsikrede arealers størrelse
Fordelingen af løv- og nåletræ
Ejerforhold
Ændring af betalingsadresse/betalingsoplysninger

FASTSÆTTELSE AF PRIS

Prisen fastsættes på baggrund af skovens samlede areal og i forhold til fordelingen af henholdsvis løvtræ og
nåletræ.

9.

PRISFORHØJELSE I TEGNINGSPERIODEN

Gartnernes Forsikring GS kan foretage prisforhøjelse efter en stormfaldsbegivenhed, der medfører
forhøjelse af reassurancepræmien.
Gartnernes Forsikring GS er endvidere berettiget til prisforhøjelse ved evt. forhøjelse af den fastsatte
erstatning på 3.000 kr. pr. ha.
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10. BETALING AF FORSIKRINGEN
Forsikringen forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft og senere betalinger på de anførte
forfaldsdage. Forsikringen bliver fornyet hvert år.
Forsikringen er 1/1-årlig og har hovedforfald 1. september.
Der betales et administrationsgebyr pr. skov.
For forsikringen betales desuden opkrævningsgebyr samt afgifter til staten.
Betalingen opkræves via Betalingsservice eller indbetalingskort.
Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse / de opgivne betalingsoplysninger. Ændres
betalingsadressen / de opgivne betalingsoplysninger, skal Gartnernes Forsikring GS straks underrettes.
Betales forsikringen ikke rettidigt, sender Gartnernes Forsikring GS en påmindelse om betaling med
oplysning om konsekvensen af at betale for sent. Hvis forsikringen ikke er betalt efter den dato, der er
angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning.
Ved manglende betaling af forsikringen sender Gartnernes Forsikring GS en orientering til Dansk
Skovforening og Stormrådet herom.
Gartnernes Forsikring GS er berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter ved for sen betaling.

11. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE
11.1

Varighed
Forsikringen er etableret via rammeaftalen om placering af Basisforsikring mod stormfald for
private skove, som er indgået mellem Dansk Skovforening og Gartnernes Forsikring GS.
Forsikringens varighed følger rammeaftalens punkt 6 om aftalens varighed og opsigelse.

11.2

Opsigelse
Forsikringen kan opsiges ved meddelelse til Gartnernes Forsikring GS med 1 måneders varsel
til en 1. september.
Ved ejers opsigelse af forsikringen kan der først tegnes en Basisforsikring mod stormfald for
skoven efter et ejerskifte.
Forsikringen kan ved ejerskifte opsiges med virkning fra datoen for ejerskiftet.
I henhold til lovens bestemmelser er Gartnernes Forsikring GS forpligtet til at underrette Dansk
Skovforening og Stormrådet, hvis en Basisforsikring mod stormfald ophører.
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12. TVISTER
Forsikringen følger rammeaftalens punkt 8 om tvister.
Retsforholdet er ifølge rammeaftalen indgået mellem Dansk Skovforening og Gartnerens Forsikring GS, og
dennes fortolkning afgøres efter dansk ret.
Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne om nærværende forsikring eller om dens
fortolkning og/eller udfyldning, søges denne løst mellem parterne. Kan der ikke skabes enighed, er hver af
parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift.
Voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer
og udpeges af Sø- og Handelsretten i København. Parterne udpeger herefter hver en voldgiftsmand.
Udpegningen sker med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der måtte anses for ønskelig
ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt en part ikke
inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en
voldgiftsmand, udnævnes denne af voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal
afsiges snarest muligt og inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse.
Voldgiftsretten kan ved fastsættelsen af, hvem der skal betale omkostningerne ved voldgiftsretten, herunder
til parternes advokater, tage hensyn til, om sagen er indbragt for voldgiftsretten med rimelighed eller ej.
Voldgiftsretten fastsætter afhængig af sagens konkrete omstændigheder, hvornår kendelsen skal opfyldes,
normalt bør dette ske senest 14 dage efter afgørelsen.

13. LOVE OG VEDTÆGTER
For forsikringen gælder lov om forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget samt lov om finansiel
virksomhed og selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter ønske.
Endvidere gælder lov om stormflod og stormfald samt bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod
stormfald og tilskud til genplantning mv. efter stormfald samt bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald.
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