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VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ
Käypä hinta
Käypähinta on käteishinta, joka vahinkohetkellä puustosta tai puutavarasta olisi ollut saatavissa Suomessa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.

3.6 Odotusarvoturva
Vakuutuksesta korvataan talousmetsävakuutuksella vakuutetulle puustolle aiheutunut odotusarvon menettäminen, kun metsään on kohdistunut vakuutuskirjaan merkityn turvalaajuuden mukainen korvattava
vahinko.

Omavastuu
Omavastuu on vakuutuskirjaan tai -ehtoihin merkitty rahamäärä, joka
vähennetään vakuutustapahtuman yhteydessä korvattavan vahingon
määrästä.

4 VAKUUTUSTURVIEN YLEISET RAJOITUKSET
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
1) suunnittelu-, käsittely- tai työvirheestä, metsänhoidon laiminlyönnistä tai hitaasti kehittyvistä tapahtumista
2) pakkasesta (hallasta), jäästä, jäätymisestä, sateesta, kuivuudesta,
kuumuudesta, routimisesta, maan liikkumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
3) vedenpinnan tason vaihtelusta, aallokosta tai jäiden liikkumisesta
4) ilman, veden tai maaperän saastumisesta tai sienitaudeista
5) sukkulamadoista, kuten mäntyankeroisista
6) muista hirvieläimistä kuin metsäkauriista
7) petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta
8) sellaisesta syystä, että vahinko voidaan korvata jonkin erityislain,
takuun tai muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka
julkisista varoista.

Puusto
Puustolla tarkoitetaan metsää, jonka valtapituus on yli seitsemän
(7) metriä.
Puutavara
Puutavaralla tarkoitetaan vakuutetusta talousmetsästä hakattua puutavaraa tai kerättyä energiapuuta, joka on vakuutuksenottajan omistuksessa.
Taimikko
Taimikolla tarkoitetaan metsää, jonka valtapituus on enintään seitsemän
(7) metriä.
Talousmetsä
Talousmetsällä tarkoitetaan metsää, jonka pääasiallinen tarkoitus on
puun tuottaminen metsätalouden käyttöön.

Vakuutuksesta ei korvata
9) puhtaita varallisuusvahinkoja
10) vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä
11) vahinkoa, jos sen aiheuttanut tapahtuma on alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Tonttimetsä
Tonttimetsällä tarkoitetaan taimikkoa ja puustoa, jolla on metsätaloudellista arvoa ja joka sijaitsee enintään 3 hehtaarin suuruisella tontilla, jolla
sijaitsee myös tilan päärakennus tai johon on myönnetty päärakennuksen rakennuslupa.

5 SUOJELUOHJEET
Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty
pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään.

1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee
noudattaa suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa, ettei
korvausta makseta tai se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen kohdan 5.1.1 mukaisesti.

2 VAKUUTUKSEN KOHDE
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkityn tilan talous- tai
tonttimetsä.

5.1 Paloturvallisuus
1) Metsään sytytettyä avotulta pitää valvoa, ja sammuttamisen jälkeen
pitää huolehtia siitä, että tuli ei jää kytemään tulentekopaikalle.
2) Avotulen tekeminen piha-alueelle tai maastoon on kielletty metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa.

3 VAKUUTUSTURVAT
3.1 Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva
Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko.

5.2. Hyönteisvahinkojen torjunta
1) Metsänomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että palo-, myrsky-, lumi- tai muussa vahingossa vaurioitunut puusto tai puutavara
kuljetetaan pois metsästä tai puutavaravarastosta Metsävahinkojen
torjunnasta annetun lain (1087/2013) mukaisesti tai muuten huolehtimaan siitä, ettei puustosta tai puutavarasta pääse leviämään merkittävästi metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.

3.2 Paloturva
Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
irtipäässyt tuli
räjähdys
salamanisku.

6 VAHINKOJEN KORVAAMINEN
6.1 Korvaamisen perusteet
Vakuutuksen kohteet ja niille valittu vakuutusturva on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi sammutustoimien taimikolle ja puustolle aiheuttama vahinko.
3.3 Myrsky- ja lumivahinkoturva
Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrsky tai lumi.

6.1.1 Välitön esinevahinko
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta
arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko
vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti.

3.4 Hyönteisvahinkoturva
Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä ovat hyönteiset.
3.5 Jyrsijävahinkoturva
Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä ovat jyrsijät.
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Lisäksi korvataan välittömät, kohtuulliset kustannukset, jotka ovat
aiheutuneet vakuutetulle omaisuudelle sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi
kohtuulliset kustannukset jälkivartioinnista, joka on välttämätöntä
vakuutuksen perusteella korvattavan vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.

6.3 Korvaamistavat
6.3.1 Kertakorvaus
Metsävahingoissa korvaus suoritetaan aina rahana.
Vahingoittunut puusto jää aina vakuutuksenottajalle.

6.1.2 Korvaamisen rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
1) metsän arvon alentumista
2) kasvutappiota
3) uuden taimikon istutuskustannuksia
4) sammutuskustannuksia eikä vahingon jälkeisestä raivauksesta
aiheutuneita kustannuksia
5) vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia,
kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia
kustannuksia.

6.4 Omavastuu ja muut vähennykset
6.4.1 Omavastuu
Korvattavan vahingon määrästä vähennetään omavastuu. Omavastuun
suuruus määräytyy vakuutuskirjan ja näiden vakuutusehtojen mukaan.
Omavastuuta ei vähennetä vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista.
6.4.2 Henkilön menettelyn vaikutus
Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan siltä vakuutetulta tai häneen samastettavalta, joka on
aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Sama koskee vakuutustapahtumaa, johon on vaikuttanut vakuutetun alkoholin tai huumaavien aineiden käyttö (yleiset
sopimusehdot, ehtokohta 6.1).
laiminlyönyt vakuutuksen sovittujen suojeluohjeiden noudattamisen
(ehtokohta 5 ja yleiset sopimusehdot, ehtokohta 5.1.1)
laiminlyönyt vahingon torjumis- ja rajoittamistoimet (yleiset sopimusehdot, ehtokohta 5.2.1).

6.2 Puuston hinnan arvioiminen ja vahingon määrän laskeminen
Vahingon määrä lasketaan vakuutustapahtuman yhteydessä.
Talous- ja tonttimetsän taimikkovahingossa korvausmäärä on vakuutuskirjassa ilmoitettu rahamäärä tuhoutunutta, vahingon johdosta keinollisesti metsitettävää hehtaaria kohti. Puulajikohtaiset taimimäärät ja
täydennysistutustarve lasketaan Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapion ohjeiden mukaan. Istuttamista odottavat taimet korvataan vastaavien taimien hankintahinnan mukaan.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt on määritelty Yleisten sopimusehtojen ehtokohdassa 7.

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään metsän suojelusta sekä
julkisista varoista saatavat korvaukset, tuet ja avustukset.

6.4.3 Verolainsäädännön vaikutus
Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät lait.

Puusto- ja puutavaravahingossa sekä tonttimetsän puustovahingossa
korvaus on valittu korvausmäärä kiintokuutiometriä kohti tai käypä hinta,
sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

6.4.4 Vähennysten laskemisjärjestys
Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon
määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:
1) omavastuu
2) mahdollisen veron määrä
3) henkilön menettelyyn perustuva korvauksen alentaminen.

6.2.1 Talousmetsä
Korvaus määräytyy vakuutuksenottajan vakuutusta tehdessään valitseman korvausmäärän mukaisesti. Korvausmäärä ilmoitetaan aina
vakuutuskirjassa.
Korvaus puuston odotusarvon menettämisestä muissa kuin palovahingoissa määräytyy prosentteina vakuutuskirjaan merkitystä korvausmäärästä seuraavasti:
Puuston ikä

Korvaus

25 - 35 vuotta
36 - 45 vuotta
46 - 55 vuotta

100 %
50 %
25 %

7 VAKUUTUSMAKSU
7.1 Vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa vakuutuksenottajan
ominaisuudet, kuten ikä sekä vakuutus- ja vahinkohistoria, vakuutetun
metsän pinta-ala ja sijainti sekä vakuutusturvan laajuus ja omavastuun
suuruus. Maksuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat vakuutettavan kohteen
mukaan.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuskauden
vaihtuessa vakuutuksen kohteen, vakuutuksenottajan, hänen perheenjäsentensä, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan iän muuttumisen
seurauksena. Tällöin vakuutusmaksu muuttuu iän muutosta vastaavan
tilastollisen vahinkoriskin muutoksen mukaisesti.

Palovahingoissa korvaus puuston odotusarvon menettämisestä perustuu
metsäalan ammattilaisen tekemään arvioon.
6.2.2 Tonttimetsä
Tonttimetsävakuutuksessa korvaus on aina vakuutuskirjassa ilmoitettu
määrä. Vakuutusturvaa odotusarvon menettämisen varalta ei myönnetä
tonttimetsävakuutukseen.

Kun iän vaikutus vahinkoriskiin muuttuu, vakuutusmaksua voidaan
muuttaa paremmin riskiä vastaaviksi.
Muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua, on kerrottu yleisissä sopimusehdoissa
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