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Vad ingår i försäkringen? 

 

 Växande skog (brand-, storm-, och snöbrottsskada) 

 Föryngring/plantskog (skada genom torka, frost, 

svamp-, sork- eller insektsangrepp)  

 Produktiv skogsmark och skogsprodukter från  

försäkringsställe (brandskada) 

 

Försäkringen gäller med fullvärde, dvs utan försäk-

rings-belopp och skadan värderas enligt rotvärde, mer-

värde och fröträdsställning av tall.  

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

 

 Skada orsakad av renar och vilt 

 Skada genom röta 

 Minskat rotvärde på skadade träd på grund av sjun-

kande leveranspriser 

   

 

 
Finns det några begränsningar i vad försäkringen 

täcker? 

 

 Skadan ska utgöra minst 0,5 hektar sammanhäng-

ande skog och minst 50 % inom ett sådant område 

ska vara skadat (gäller inte vid brandskada) 

 Stormskada gäller inte vid vind med hastighet lägre 

än 21 meter per sekund.  

 Om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs kan ersätt-

ning vid skada minskas 

 

  

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller på de fastighetsbeteckningar som anges i försäkringsbrevet. För fullständig information se villkoren. 

 

  

 
Vilka är mina skyldigheter? 

Vid tecknande av försäkring måste fullständig och korrekt information lämnas till If. Under försäkringstiden ska förändringar i 

verksamheten som påverkar försäkringen meddelas If. Om en skada inträffar måste du anmäla den till oss så snart som möj-

ligt. Du måste medverka till att vi får möjlighet att besiktiga inträffad skada.  

  

Skogsförsäkring 
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr 

516401-8102 

Produkt: Skogsförsäkring 

 

 

 

Detta dokument innehåller en sammanfattning av den huvudsakliga informationen som finns i Ifs Skogsförsäkring. Fullständig förköps- 

och kontraktsinformation om försäkringen finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Försäkringen gäller för din skog som är specificerad i försäkringsbrevet. Omfattningen som gäller för just din försäkring kommer att 

framgå av ditt försäkringsbrev.  
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När och hur ska jag betala? 

Försäkringen kan betalas helårs-, halvårs-, kvartvis via faktura men även månadsvis med autogiro. Premien för ny försäkring 

ska betalas inom 14 dagar efter att If sänt försäkringsbrev med inbetalningskort. När försäkringen förnyas ska denna betalas 

senast när den nya försäkringstiden börjar.  

  

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Normalt är försäkringsperioden ett år och börjar gälla 00.00 den dag som anges som begynnelsedag i försäkringsbrevet. För-

säkringstiden avslutas om försäkringen sägs upp före försäkringstidens utgång. Har du inte sagt upp försäkringen före försäk-

ringstidens utgång förnyas försäkringen ytterligare en försäkringsperiod om ett år, under förutsättning att du har betalat för-

säkringspremien för den nya försäkringsperioden.  

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkringen kan sägas upp när som helst under försäkringstiden, men får verkan först vid utgången av försäkringstiden. Un-

der pågågående försäkringstid får du säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid vissa omständigheter, t ex om försäkrings-

behovet inte längre finns.   
 


