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Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af vores plantageforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste
forsikringsbetingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Plantageforsikringen består som udgangspunkt af en genplantningsforsikring. Du kan vælge at supplere forsikringen med en
træværdiforsikring og eventuelt udvide erstatningen for juletræer og pyntegrønt (udvidet træværdiforsikring).

Hvad dækker den?



Generelt
− Forsikringen omfatter de forsikrede arealer angivet i hele hektar. Træværdiforsikringen skal omfatte de samme arealer som
genplantningsforsikringen.
− Forsikringen dækker skade som følge af brand.



Genplantningsforsikring

-

Vi erstatter de dokumenterede genplantningsudgifter ekskl. moms til rydning af det afbrændte areal, jordarbejde, indkøb af
planter og plantning.
Skader på et samlet beløb under 10.000 kr. kan afregnes straks uden dokumentation.

Tilvalg
Træværdiforsikring
Vi dækker den brændte bevoksnings værdi. Brændte, opskovede træeffekter er omfattet af træværdiforsikringen og erstattes med
aktuel salgsværdi. Erstatningen fastsættes med udgangspunkt i tabellen i forsikringsbetingelserne og afhænger af træsorten.
Udvidet træværdiforsikring
Vi erstatter de brændte juletræer og pyntegrønt. Der er tale om en tillægserstatning ud over erstatning for genplantning og
træværdi. Erstatningen fastsættes med udgangspunkt i tabellen i forsikringsbetingelserne og afhænger af juletræssorten.

Hvad dækker den ikke?



Generelt
Forsikringen dækker ikke skade opstået ved krig, oprør, borgerlige uroligheder samt anden force majeure.



Genplantningsforsikring
Vi dækker ikke udgifter til efterbedring senere end 2 år efter genplantningen.

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

!

Generelt
− Forsikringen omfatter ikke skader, der erstattes af Miljøministeriet i henhold til den mellem Miljøministeriet og Dansk
Skovforening m.fl. trufne aftale om en erstatningsordning for brand- og hærværksskader forårsaget ved offentlighedens
færdsel og ophold i private skove.

!

Genplantningsforsikring
Tilplantningen skal som udgangspunkt være fuldendt senest 3 år efter skadens indtræden. Overholdes denne frist ikke,
bortfalder dækningen. Selskabets bestyrelse kan i visse tilfælde bortse fra fristoverskridelsen ved større skader.
Erstatningssummer for privatejede skove og plantager udgør maksimalt 35.000 kr. pr. ha.
Erstatningssummer for offentligt ejede skove og plantager udgør maksimalt 17.500 kr. pr. ha. Erstatningssummerne kan
forhøjes ved at betale dobbelt præmie.

Tilvalg
Træværdiforsikring
Erstatningen fastsættes med udgangspunkt i tabellen i forsikringsbetingelserne, hvortil det skal bemærkes, at de ved højden 12
m anførte værdier er gældende for alle bevoksningshøjder over 12 m og således udgør de maksimalt opnåelige
erstatningsværdier.
Udvidet træværdiforsikring
Den samlede erstatning (træværdierstatning + tillægserstatning) for brændte arealer med juletræer og pyntegrønt kan ikke
overstige den brændte bevoksnings reelle værdi, der fastsættes af selskabet.

Hvor er jeg dækket?


Forsikringen dækker de forsikrede arealer i hele hektar (dele af 1 ha forhøjes til 1 ha) og betegnes med matr.nr. og evt.
fredskovsplantagenr.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal betale til tiden.
Du skal uden ophold – og om muligt inden 8 dage efter brandskaden er opstået –, anmelde denne til os.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale indskuddet, når forsikringen træder i kraft, ligesom du skal betale præmien, når denne forfalder. Betales indskuddet eller
den årlige præmie ikke rettidigt, pålægges der er rykkegebyr på 100 kr.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter den dag, vi aftaler og løber et år ad gangen. Den fornyes automatisk, indtil enten du eller vi opsiger forsikringen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Du kan opsige forsikringen med 3 måneders varsel til den 1. januar.

