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6NRJVI|UVlNULQJ MD[
)|URFKHIWHUN|SVLQIRUPDWLRQ
Skogsförsäkring Bas är ett komplement till
Gårdsförsäkring och till försäkringar för verksamhet
inom Gröna näringar. Tilläggsförsäkringen innehåller
viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Detta
är en översiktlig information. De fullständiga villkoren
får du genom att kontakta oss eller hämta dem på vår
webbplats.
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Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller bland annat inte för
skada
• på träd, i ungskog eller i skog, genom
insekter eller svamp om skadan
inträffar inom sex månader från det att
försäkringen har trätt i kraft
• som orsakats av svamp, insekter eller
andra levande organismer som inte
har sitt naturliga utbredningsområde i
Sverige
• som orsakats av rötsvampar, till
exempel rotröta och honungsskivling
• som enbart består i tillväxt och/eller
kvalitetsförlust. Undantaget tillämpas
inte för ungskog som skadats av sot
till följd av brand och inte heller för
skog som skadats av sot till följd av
brand, snötryck eller snöbrott.
• genom stöld av skogsråvara
• genom sprängningsarbeten.
Säkerhetsföreskrifter/
Aktsamhetskrav För att vi ska kunna
ersätta dig fullt ut vid en skada måste du
ha varit aktsam. Har du inte följt de
säkerhetsföreskrifter eller aktsamhetskrav som finns i
försäkringsvillkoren kan ersättningen
minskas. Hur stor minskningen blir
beror på hur din oaktsamhet påverkat
skadan och dess omfattning.

Självrisk
Du väljer självrisk för din försäkring.
Vanligtvis är självrisken 20 procent av
prisbasbeloppet. Om du väljer en högre
självrisk betalar du ett lägre pris för
försäkringen. Vilken självrisk du valt
framgår av ditt försäkringsbrev.
Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om
Gårdsförsäkring och om försäkringar för
verksamhet inom Gröna näringar kan du
bland annat läsa om hur du förnyar din
för-säkring, vad som händer om du inte
betalar försäkringen och hur du kan få
ditt ärende omprövat. Där kan du också
läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Fullständig information
om hur vi behandlar person-uppgifter
hittar du på vår webbplats
www.sgforsakringar.se

Om Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag är ett
lokalt självständigt försäkringsbolag,
som ägs av försäkringstagarna. Stavnäs
Försäkringsbolag har bedrivit
verksamhet sedan år 1863 och Glava
Försäkringsbolag sedan år 1848. Vi
försäkrar villa, fritidshus, personlig
lösegendom, bostadsrätt, gård och
mindre
lantbruk inom Arvika, Eda, Grums och
Säffle kommuner. Vi står under
Finansinspektionens tillsyn.
Tilläggsförsäkringar
Villahemförsäkringen står för
grundtryggheten. Utöver den kan du
behöva ett utökat skydd. Det får du
med Stavnäs-Glava försäkringsbolags
förmånliga tilläggsförsäkringar.
Kontakta oss så går vi igenom ditt
behov av tilläggsförsäkringar.

Här är några av de viktigaste kraven:
I syfte att förhindra eller begränsa skada
måste du följa de föreskrifter som
• anges i försäkringsbrevet
• lagar, författningar eller myndigheter

anger
• tillverkare, leverantörer,
besiktningsmän eller motsvarande
anger.
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