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

Tuote: If Metsävakuutus

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Metsävakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa talous- tai tonttimetsällesi. Metsävakuutuksen laajuuden voit valita vakuutusyhtiön tarjoamista vaihtoehdoista.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia metsälle tapahtuvia vahinkoja, jos turvat ovat saatavilla vakuutettavalle metsälle ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi

Talousmetsän odotusarvo menetetyistä tuotoista korvattavan vahingon seurauksena

metsän arvon alentumista tai kasvutappioita
uuden taimikon kustannuksia

Palovahingot sekä sammutustoimista taimikolle ja puustolle aiheutuneet vahingot

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Hyönteisten ja jyrsijöiden aiheuttamat vahingot

Korvausta ei makseta esimerkiksi

Myrskyn ja lumen aiheuttamat vahingot
Muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, kuten
ilkivallasta, aiheutuneet vahingot

metsänhoidon laiminlyönnistä, työvirheestä tai hitaasti kehittyvistä tapahtumista aiheutuneista vahingoista
maanperän saastumisesta, sienitaudeista tai sukkulamadoista aiheutuneista vahingoista
muiden hirvieläinten kuin metsäkauriiden aiheuttamista vahingoista
pakkasesta, jäästä, kuivuudesta tai sateesta aiheutuneista vahingoista

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

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutuksen kohteesta.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.
Noudattaa suojeluohjeita.
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten If toimittaa laskut.

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

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä Ifille kirjallisesti.
Määräaikaista vakuutusta ei voi irtisanoa, jos sen voimassaoloaika on alle 30 päivää.

