Metsävakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Yritysten metsävakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Metsävakuutus on vahinkovakuutus, jolla vakuutetaan yritysten ja yhteisöjen omistamia talous- tai tonttimetsiä, taimikoita sekä niistä kaadettua puutavaraa. Vakuutukseen voidaan liittää myös metsän odotusarvon menetys vahingon seurauksena.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutettavaksi voi valita suppean, perus- tai laajan tason.

Vahingonkorvausvelvollisuutta ulkopuoliselle

Suppea tuote kattaa
Palovahingot

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Perustaso kattaa edellisen lisäksi

Vakuutus ei korvaa metsän arvon alentumista

Myrsky- ja lumivahingot

Vakuutus ei korvaa sammutus- ja istutuskustannuksia

Laaja taso kattaa edellisen lisäksi

Vakuutus ei korvaa hitaasti syntyviä vahinkoja, esim.
pakkasesta, sateesta, kuivuudesta tai routimisesta

Jyrsijävahingot

Vakuutus ei korvaa veden pinnan vaihtelusta aiheutuvia
vahinkoja

Hyönteisvahingot
Metsän muun vahinkotapahtuman
Vakuutus korvaa metsän kasvuston menettämisen sovitun
korvausmäärätason mukaisesti. Turmeltunut puusto jää
aina vakuutuksenottajalle.

Valittavat Lisätuotteet turvan täydentämiseksi
Odotusarvon menettäminen korvattavan vahingon
seurauksena

Vakuutus on toissijainen erityislakeihin ja julkisista varoista maksettaviin korvauksiin nähden.
Vakuutus ei korvaa metsän saastumista tai sienitauteja,
eikä myös sukkulamatojen kuten mäntyankeroisen aiheuttamia vahinkoja
Hirvieläimistä vain metsäkauriin aiheuttamat vahingot
ovat korvattavia
Vakuutus ei korvaa kasvutappioita tai varallisuusvahinkoja
Ennen vakuutuksen voimaantuloa alkunsa saaneet vahingot ovat aina korvauksen ulkopuolella.
Vakuutuksen korvauksesta tehtäviä vähennyksiä:
Vakuutuksiin liittyy aina omavastuu

If Vahinkovakuutus Oyj,
Suomen sivuliike
Osoite: PL 4, 00025 IF
Y-tunnus: 1602149-8

Käyntiosoite: Niittyportti 4, Espoo
Puhelin: 010 19 15 00

1/2

www.if.fi
Email: asiakaspalvelu@if.fi

If 2017/12

Alle puolen hehtaarin metsän taimikkovahinkoja ei korvata.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm.
o

vakuutuksen kohteesta ja sen käytöstä

o

kohteen omistajista ja haltijoista

Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
Vahingon sattuessa antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiölle.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusyhtiö (tai vakuutusedustaja) lähettää vakuutusmaksulaskun joka tulee maksaa eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.
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Määräaikaista vakuutusta, jonka voimassaoloaika on vähemmän kuin 30 päivää ei voi irtisanoa.

