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Selskab: Gartnernes Forsikring GS

FT-nr. : 50295

Produkt : Basisforsikring mod stormfald

Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af Basisforsikring mod stormfald.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Basisforsikring mod stormfald er etableret i henhold til aftale mellem Dansk Skovforening og Gartnernes Forsikring
GS. 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
Forsikringen er obligatorisk, hvis
man som skovejer ønsker at
modtage et statsligt genplantningstilskud efter et stormfald.

Nedenfor er nogle eksempler på
skader, der ikke er dækket. Det
fulde overblik får du i forsikringsbetingelserne.

✓

Sikrede
Forsikringen dækker forsikringstageren i egenskab af ejer af
skoven.

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

✓

Dækninger
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.

 Skader, der ikke overstiger 0,5

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

!

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.

!

Udløsning af atomenergi eller
radioaktive kræfter, hvis skaden
ikke sker i forbindelse med
kernereaktioner brugt til
sædvanligt industrielt, medicinsk
eller videnskabeligt formål.
Skade eller udbredelse af skade,
der indtræder som en direkte
eller indirekte følge af jordskælv
eller andre naturkatastrofer i DK.
Krig, krigslignende operationer,
neutralitetskrænkelser,
foranstaltninger til værn imod
sådanne, borgerkrig, oprør eller
borgerlige uroligheder.

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 Gartnernes Forsikring GS ved ændringer af :
• forsikrede arealers størrelse,
• fordelingen af løv- og nåletræ,
• ejerforhold (ejerskifte) og
• ændring af betalingsadresse.
Ved stormfaldsskade skal forsikringstager snarest muligt og senest på det tidspunkt,
Stormrådet fastsætter for seneste anmeldelse, anmelde skaden til Gartnernes Forsikring GS.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på den anførte
forfaldsdag.
Forsikringen har hovedforfald 1. september. Eventuelle afgifter opkræves sammen med
betaling, administrationsgebyr og andre omkostninger.
Betalingen opkræves via Betalingsservice eller indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen indgår i rammeaftale mellem Dansk Skovforening og Gartnernes Forsikring GS og
følger rammeaftalens vilkår om varighed og ophør.
Forsikringen er 1-årig og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen
medmindre den 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 Gartnernes Forsikring GS med 1 måneds varsel
til en 1. september. Forsikringen kan dog ved ejerskifte opsiges med virkning fra datoen for
ejerskiftet.
Såfremt forsikringstager opsiger forsikringen, skal Gartnernes Forsikring GS underrette
Stormrådet herom.
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