Parasta turvaa

METSÄLLESI
Vakuutusopas
If Metsävakuutus – voimassa 1.1.2019 alkaen

S
VAKUUTUSA

IAT

OMILLA I
SIVUILeLeAssS a
osoitft.fi
i

METSÄVAKUUTUS

suojaa omaisuutesi
Metsä on varallisuutta, josta kannattaa huolehtia hyvin. Metsävahinkojen riskejä voi vähentää
järkevällä suunnittelulla ja metsänhoidolla, mutta kaikkia riskejä ei voi poistaa.
Metsävakuutuksella voit suojata talous- tai tonttimetsäsi vahinkojen varalta.
Talousmetsävakuutus turvaa taimikon, puuston ja hakatun puutavaran metsässä,
jota käytetään pääasiassa puun tuottamiseksi metsätaloudelle.
Tonttimetsävakuutus turvaa taimikon ja puuston enintään kolmen hehtaarin metsässä,
jonka alueella on päärakennus tai rakennuslupa sille.

Asiointi oman palveluneuvojan ja
korvauspalvelun kanssa on sujunut
juuri niin kuin toivon.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE JA PALVELEE

• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa
40 euroa vuodessa, 200 euroon asti. Voit pienentää
sillä omavastuuosuutta useimmissa vahingoissa.
• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman
palveluneuvojan.

NAINEN, 42, ASIAKKAANA 2017 ALKAEN

Sain asiani hoidettua helposti,
minulle sopivimpaan aikaan.

VAKUUTUS- JA VAHINKOASIAT HELPOSTI JA NOPEASTI

MIES, 66, ASIAKKAANA 2004 ALKAEN

Asiointi hoituu helposti, olemmepa yhteydessä
miten tahansa: netissä ja Omilla sivuilla tai
puhelimitse. Sivut ovat selkeät ja asiat löytyvät helposti. Puhelimessa olemme aina saaneet
ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua.

• Voit ostaa vakuutukset nopeasti ja kätevästi
verkkokaupasta osoitteesta if.fi
• Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa
hoidat vakuutus- ja vahinkoasiasi helposti.
• 90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tai
tyytyväisiä korvauspalveluumme.

NAINEN, 70, ASIAKKAANA 1991 ALKAEN

LÄHDE: IFIN ASIAKASPALAUTE 2018

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Metsävakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin, yleisiin sopimusehtoihin
ja If Etuohjelmaan if.fi/etuohjelma. Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti.
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Turvatasot
TURVA

SISÄLTÖ

TALOUSMETSÄ,
LAAJA

TALOUSMETSÄ,
PERUS

TONTTIMETSÄ,
LAAJA

Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva

Korvaamme yllättävän vahingon aiheuttamat
metsätuhot, esimerkiksi ilkivaltavahingot.

✓

✓

Myrsky- ja lumivahinkoturva

Korvaamme metsäsi vahinkoja
myrskyn ja lumien jäljiltä.

✓

✓

Hyönteisvahinkoturva

Saat korvausta hyönteisten tuhotessa
puustoa tai taimikkoa.

✓

✓

✓

Jyrsijävahinkoturva

Korvaamme esimerkiksi myyrien
aiheuttamia tuhoja.

✓

✓

✓

Paloturva

Korvaamme tulen tuhoamaa
puuta ja taimikkoa.

✓

✓

✓

Odotusarvoturva

Jos menetät odotettavissa olevia
tuottoja vahingon johdosta, korvaamme
vahingon aiheuttaman menetyksen.

✓

✓

METSÄVAHINKOJEN KORVAAMINEN

Voit valita haluamasi korvausmäärän kolmesta vaihtoehdosta.

TALOUSMETSÄ

Odotusarvoturvasta korvataan vahingon aiheuttama tuoton
menetys. Muissa kuin palovahingoissa korvaus perustuu
valittuun korvausmäärään sekä puuston ikään. Palovahingoissa odotusarvo perustuu metsäalan ammattilaiseen
tekemään arvioon.

Metsävakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia
metsävahinkoja.
Taimikkoon kohdistuvissa vahingoissa korvaus perustuu
tuhoutuneen taimikon pinta-alaan valittua korvausmäärää
kohti.
Puuston tai puutavaran palovahingoissa korvataan tuhoutuneen puuston tai puutavaran käypä hinta. Käypä hinta on
vahinkohetken metsän tai puutavaran markkinahinta.
Muissa vahingoissa korvataan metsälle valittu korvausmäärä.
Korvaus lasketaan tuhoutuneen kiintokuutiometrin perusteella. Tuhoutunut puusto jää omistajalleen, eikä siitä
mahdollisesti saatavaa hyötyä vähennetä korvauksesta.

KORVAUSMÄÄRÄVAIHTOEHDOT

TONTTIMETSÄ

Taimikkovahingoissa korvausmäärä perustuu tuhoutuneen
taimikon pinta-alaan, puustovahingoissa kiintokuutiometreihin. Palovahingoissa korvataan tuhoutuneen puuston käypä
hinta. Muissa vahingoissa korvaus on 30 euroa/m3. Tuhoutunut puusto jää omistajalleen, eikä siitä mahdollisesti saatavaa
hyötyä vähennetä korvauksesta.
Tonttimetsävakuutus ei korvaa puutavaravahinkoa eikä
menetettyjä tuottoja.

KORVAUSTASO 1

KORVAUSTASO 2

KORVAUSTASO 3

TALOUSMETSÄ

Taimikko 1 560 euroa/ha
Puusto ja puutavara
palovahingoissa käypä hinta/m3
– muut vahingot 21 euroa/m3

Taimikko 1 200 euroa/ha
Puusto ja puutavara
palovahingoissa käypä hinta/m3
– muut vahingot 16 euroa/m3

Taimikko 840 euroa/ha
Puusto ja puutavara
palovahingoissa käypä hinta/m3
– muut vahingot 12 euroa/m3

TALOUSMETSÄN
ODOTUSARVO

Korvaus on puuston ikään perustuva osuus korvaustason mukaisesta korvausmäärästä muissa kuin
palovahingoissa. Palovahingoissa korvaus puuston
odotusarvon menettämisestä perustuu metsäalan
ammattilaisen tekemään arvioon.

TONTTIMETSÄ

Taimikko 2 400 euroa/ha
Puusto
palovahingoissa käypä hinta/m3
– muut vahingot 30 euroa/m3

Korvausmäärästä vähennetään omavastuuosuus. Talousmetsän omavastuun
voit valita useista vaihtoehdoista, tonttimetsän omavastuu on aina 150 euroa.
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PUUSTON IKÄ

KORVAUS

25–35
36–45
46–55

100 %
50 %
25 %

KORVAAMISEN RAJOITUKSET

VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN

Vakuutuksesta ei myöskään korvata esimerkiksi metsän kasvutappioita, uuden taimikon istutuskustannuksia tai sammutuskustannuksia.

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu,
If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Tutustu tarkemmin rajoitusehtoihin ja korvaussääntöihin
metsävakuutusehdoista.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA
SEN PÄÄTTYMINEN

Vakuutuksesta ei korvata tahallisesti aiheutettuja tai odotetta
vissa olevia vahinkoja eikä myöskään vahinkoja, joiden syynä
on esimerkiksi
– metsän puutteellinen hoito tai suunnitteluvirhe
– pakkanen, jää tai jäätyminen, sade tai kuivuus
– muut hirvieläimet kuin metsäkauris

PIDÄ HUOLTA METSÄSTÄSI

Voit ehkäistä vahinkoja noudattamalla vakuutusehtoihin
koottuja suojeluohjeita, jotka koskevat mm. paloturvallisuutta,
hyönteisten torjuntaa ja puutavaran kuljetusta. Korvaus
voidaan hylätä tai se voi alentua, jos ohjeita lyödään laimin.
Myös puutteet tai virheet vakuutuksen tekemisessä ja
voimassapidossa tai korvauksen hakemisessa voivat estää
tai rajoittaa korvaamista.

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

NÄIN HAET KORVAUSTA

Täytä vahinkoilmoitus netissä Omilla sivuillasi osoitteessa if.fi
tai soita 010 19 19 19.

VAKUUTUS ON SOPIMUS

Metsävakuutuksen maksuun vaikuttavat vakuutuskohteesta
riippuen muun muassa
– vakuutuksenottajan ikä sekä vakuutus- ja vahinkohistoria
– vakuutetun metsän pinta-ala ja sijainti
– vakuutusturvan laajuus ja omavastuu.

Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja omavastuu.

– 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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If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8
Niittyportti 4, 02200 Espoo, puh. 010 15 15 15 (vaihde)
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19
Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät anna vakuutussopimuslain
mukaisia henkilökohtaisia suosituksia vakuutuksista.
VAKUUTUKSENANTAJAN ASIAMIES

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA,
kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9, puh. +358 9 1651
Toimii If Vahinkovakuutus Oyj:n Suomen sivuliikkeen, Nordea
Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Nordea Vakuutus Oy:n asiamiehenä.
Asiamies on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja rekisteröintitiedot voi tarkistaa Finanssivalvonnan
sivuilta www.fiva.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja noudattaen kulloinkin
voimassaolevaa vakuutus- ja tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme
muutoinkin asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten
vakuutussopimusta tehtäessä, vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan
tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös asiakkaillemme
suunnattavaan markkinointiin.
Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei
tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tallennamme vakuutusja korvauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan kanssa
käydyn keskustelun sisällön, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen
tekeminen tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehittämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy osoitteesta: www.if.fi/henkilotietojen-kasittely.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, kuuluu Sampo-konserniin,
jonka emoyhtiö Sampo Oyj omistaa yli 20 % Nordea Bank AB:sta.
Asiamiehen myyntipalkkio perustuu myytyjen vakuutusten määrään.
KULUTTAJANSUOJA
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen käsittelyyn, jos olet
vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön.
Toimita tiedot asiasta kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä
asiakasvaltuutettu@if.fi tai Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.
Ratkaisusuosituksia vakuutuksenantajan tai asiamiehen menettelystä
antavat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi), Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain
mukaisten korvausasioiden osalta Liikennevahinkolautakunta
(www.liikennevahinkolautakunta.fi). Asia voidaan myös saattaa
tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla kanne käräjäoikeudessa.

If Asiakaspalvelu: Omat sivut osoitteessa if.fi, puh. 010 19 19 19 (pvm/mpm)

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Tukholma Ruotsi, Org. nr. 516401-8102

VAKUUTUKSENANTAJA

