BAKGRUNN

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Dersom du eier, eller har ansvar for
drift av en skogsbilvei, kan du bli
erstatningspliktig etter bestemmelsene
i skadeserstatningsloven. Om brukere
av veien blir skadet, eller får skade på
utstyr, kan du gjøres ansvarlig.

Veiansvar dekker det rettslige
erstatningsansvar eier/ansvarlig av vei
kan bli holdt økonomisk ansvarlig for.
Den vil dekke økonomiske krav inntil
10 millioner kroner.

For å sikre deg mot økonomiske krav
kan du tegne ansvarsforsikring for
skogsbilvei. Forsikringen kan tegnes
av private eiere eller veilag/forening.
Skogbrand tilbyr to ulike dekninger
– Veiansvar og Veiansvar Pluss.

Forsikringen erstatter økonomisk tap
påført andre som ferdes på veien (tredjepart), og dekker
ikke skade på eieren selv, og hans nærmeste familie. Den
dekker heller ikke skade på medlemmene i veilaget.
Veiansvar Pluss inkluderer dekningen
for veiansvar, ansvarsforsikring
for tømmerlunner, samt rettshjelp.
Rettshjelpsforsikringen inkluderer
dekning av utgifter til juridisk hjelp,
dersom veieier/ansvarlig skulle bli part i
tvist eller krav knyttet til forsikringens dekningsområder.

HVA KOSTER FORSIKRINGEN?
Premie beregnes ut fra veilengde og antall broer over 10 meter.
Priser per år framgår av tabellen under:

Veilengde (km)

Veiansvar (kr)

Veiansvar
Pluss (kr)

0-2

500

600

2-10

1000

1200

10-30

2000

2300

30-50

3000

3500

>50

Etter avtale

Etter avtale

Premie per bro over 10 meter er kr 1000 årlig.

FORSIKRINGSSUMMER
OG EGENANDEL
Skogbrand erstatter inntil
kr 10.000.000 for ansvarsskader,
med en egenandel på kr 10.000.
Eventuelle krav skal håndteres av
Skogbrand.
Rettshjelpsforsikringen erstatter
80% av godkjente utgifter,
begrenset oppad til kr 100.000,
med en egenandel på kr 4.000.

KONTAKT OSS

post@skogbrand.no
23 35 65 00				

Mottar du et krav om erstatning, eller blir en del av
en tvist, ta umiddelbart kontakt med Skogbrand for
avklaring av videre fremdrift. Du kan også melde inn
dette på www.skogbrand.no/meld-skade.

SKANN KODEN

Skogbrand 2022. Forsikringsproduktene følger enhver tids gjeldene vilkår

Tegn forsikring for din skogsbilvei på:
skogbrand.no/ansvarsforsikring-for-skogsbilvei

