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Yritysten omaisuusvakuutus
Ifin omaisuusvakuutuksessa yrityksen omaisuusriskit
jaetaan selkeisiin kokonaisuuksiin. Vakuutuskirjasta
näet helposti vakuutetut omaisuuskohteet, vakuutuksen
voimassaoloalueen ja kullekin kohteelle valitsemasi
turvalaajuuden ja omavastuun.

Omaisuus jaotellaan:

Omaisuusvakuutuksella ei vakuuteta
seuraavia kohteita:
• Liikennevakuutuskelpoisia ajoneuvoja ja moottorityökoneita
• Aluksia vesi- ja ilmaliikenteessä
• Maaperää ja vesialuetta
• Kasvavaa satoa avomaalla

• Asuinrakennukset, mm. asunto-osakeyhtiöt
• Rakennukset, muut kuin asuinkäytössä
• Yritysirtaimisto, kuten vaihto-omaisuus, koneet
ja kalusto
• Keskeytysvakuutukset
• Rakennus- ja asennustyöt, työkalut ja
ympäröivä omaisuus
• Talousmetsä ja tonttimetsä
• Tuotantoeläimet, hevoset ja koirat

Metsiä koskevat vakuutusratkaisut
ja kohteet
Yritysten ja yhteisöjen omistamien metsien
vakuutusratkaisut noudattelevat pitkälti yksityisesti
omistettujen metsien vastaavia tuotteita. Niillä
vakuutetaan talousmetsiä, tonttimetsiä, taimikoita sekä
metsistä kaadettua puutavaraa.

Vakuutukseen voidaan liittää myös metsän odotusarvon
menetys korvattavan vahingon seurauksena.

Valitse sopiva turvataso
Vakuutusratkaisuksi voi valita suppean tason, jolloin
korvattavia tapahtumia ovat vain palovahingot.
Perustasoinen vakuutus korvaa palon lisäksi myös myrsky-

ja lumivahingot. Laaja taso tuo turvaa myös jyrsijän ja
useiden hyönteisten aiheuttamiin vahinkoihin.

Vakuutuksen voimassaolo
Metsävakuutukset tehdään jatkuvina ja automaattisesti
uudistuvina vakuutuksina, jolloin turva pysyy läpi vuoden
voimassa, vaikka riskit vaihtelevatkin eri vuodenaikoina
syksyn myrskyvahingoista talven lumivahinkoihin ja
edelleen kesän palo ja hyönteisvahinkoihin.

Vakuutuksen kohteena oleva metsätila tai tonttimetsän
katuosoite yksilöidään vakuutuskirjalla metsän
sijaintikunnan lisäksi.

Mitä vakuutus korvaa ja miten?
Normaalista omaisuusvakuutuksista poiketen, metsävakuutus korvaa rahakorvauksena sovitut summat euroa/
ha ja puut jäävät vakuutuksenottajalle. Korvausmäärän
tason voi valita neljästä tasosta. Vakuutuksessa on
omat korvausmäärät taimikolle (euroa/ha), puustolle
ja puutavaralle (euroa/m3), erikseen palolle ja
muille vahingoille. Palon korvausmäärät ovat hieman
korkeammat, koska puuston hyödynnettävyys palon
jälkeen on heikompi kuin esim. myrskyn jälkeen.

Vakuutus ei korvaa sammutus-, raivaus- tai
istutuskustannuksia.
Kun vakuutukseen on liitetty metsän odotusarvon
menetys, vakuutus korvaa sovitun korvausmäärätason
lisäksi sitä arvoa, joka metsälle ilman vahinkoa olisi
kertynyt tulevina vuosina. Odotusarvo on prosentteja
korvaus- summista ja sen määrä riippuu puuston iästä.

Korvausmäärät
			Taimikko (ha)

Puusto ja puutavara (m3)

Taso 1

840 EUR

Palovahingot 15 EUR
Muut vahingot 12 EUR

Taso 2

1 200 EUR

Palovahingot 25 EUR
Muut vahingot 16 EUR

Taso 3

1 560 EUR

Palovahingot 35 EUR
Muut vahingot 21 EUR

Taso 4

2 400 EUR

Palovahingot 40 EUR
Muut vahingot 30 EUR

Puuston ikä

Odotusarvon korvaus

25–35 vuotta

100 %

36–45 vuotta

50 %

46–55 vuotta

25 %

Tee vahinkoilmoitus
Omilla sivuillasi
osoitteessa if.fi

Esimerkkejä rajoituksista
Täysturvakaan ei korvaa kaikkia vahinkoja, vain äkillisiä ja
ennalta-arvaamattomia tapahtumia.
Vahinkoja ei yleisesti korvata, jos vahinko aiheutuu
esimerkiksi:
• metsäomaisuudelle suunnittelu-, käsittely- tai työvirheestä, metsänhoidon laiminlyönnistä tai pitkäaikaisen tapahtuman seurauksena hitaasti kehittyvistä
vahingoista
• pakkasesta (hallasta), jäästä, jäätymisestä, sateesta,
kuivuudesta, kuumuudesta, routimisesta, maan
liikkumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
• vedenpinnan tason vaihtelusta, aallokosta tai jäiden
liikkumisesta

• ilman, veden tai maaperän saastumisesta tai
sienitaudeista
• sukkulamadoista kuten mäntyankeroisista
• muista hirvieläimistä kuin metsäkauriista
Vakuutuksesta ei myöskään korvata esim. kasvutappioita
Vakuutuskohteeseen liittyvät turvat löytyvät vakuutuskirjalta kyseisen kohteen kohdalta. Kuhunkin turvatasoon
liittyvät korvattavat tapahtumat ja rajoitusehdot löydät
vakuutusehdoista, luvusta 5.

Vahingosta vähennetään omavastuu
Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuuosuus eli
korvauksesta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun
itsesi maksettavaksi. Omavastuun voi valita useista
vaihtoehdoista. Usein on taloudellisesti järkevää valita
suurempi omavastuu. Tällöin pienemmät vahingot
jäävät vahingonkärsineelle ja vakuutus korvaa ne, joissa

taloudelliset menetykset ovat tuntuvia. Omavastuun
suuruus vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Taimikoissa on
omavastuun lisäksi määrällinen rajoitus, jonka mukaan alle
puolen hehtaarin taimikkovahinkoja ei korvata.

Pidä huolta omaisuudestasi
Metsävakuutukseenkin liittyy suojeluohjeita, joita
noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä
ja pienentää vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä
saattaa seurata korvauksen alentaminen.
Suojeluohjeita ovat esimerkiksi määräykset avotulen
tekemisestä ja kaatuneen tai kaadetun puuston

poistamisesta, jotta sienitaudit ja tuhohyönteiset eivät
pääse pesiytymään alueelle.
Tutustu vakuutuksen mukana saamiisi suojeluohjeisiin ja
toimi niiden mukaan.

Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen
perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja
oma- vastuu. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan
vakuutuskirjassa.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat vakuutuskohteesta
riippuen muun muassa
• vakuutuksenottajan toimiala, toimipisteen sijainti,
vakuutus- ja vahinkohistoria
• vakuutuskohteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus
• vakuutusturvan laajuus ja omavastuu.
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole
maksettu, If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja
sen päättyminen
Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan.
Vakuutuksen kohteessa tapahtuvista muutoksista tulee
ilmoittaa yhtiöllemme.
Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla
edellytyksillä. Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin
muutoksia, jotka eivät vaikuta vakuutusturvasi keskeiseen
sisältöön. Muutoksista ilmoitamme sinulle etukäteen.
Vakuutuksesi voi päättyä:
• ennalta sovittuna ajankohtana
• kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
• vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos
vakuutusmaksua ei ole maksettu
• vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja
laeissa mainituissa tilanteissa
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