
Metsävakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Metsävakuutuksella vakuutat tilasi tai yrityksesi metsätalousmaan puuston ja taimikon sekä samaan kokonaisuuteen 
kuuluvan joutomaan. Puusto-nimitystä käytetään puista, joiden keskiläpimitta rinnankorkeudelta on vähintään 8 cm ja 
valtapituus vähintään 7 metriä. Taimikko-nimitystä käytetään puista joiden keskiläpimitta rinnankorkeudelta on alle 8 
cm ja valtapituus alle 7 metriä.

Mitä vakuutus kattaa?

Metsävakuutuksella vakuutettavaan metsäkohteeseen kuuluvat metsän 

lisäksi hakkuupaikalla ja tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan 

omistama vakuutetulta tilalta hakattu puutavara. Vakuutus korvaa äkillisen 

ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esineva-

hingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Vakuutus-

turvan sisältö eli vakuutukseen valitut riskit on merkitty vakuutuskirjaan. 
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rikos
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hyönteinen

Mitä vakuutus ei kata?

vahinkoa, joka on alkanut syntyä ennen vakuutuksen voimaantuloa

yhtenäisen tuhoalueen ulkopuolella olevia vahinkoja

vahinkoa siltä osin, kun se korvataan julkisista varoista

vahinkoa siltä osin, kun se korvataan ainaismetsävakuutuksesta

vahinkoa, joka johtuu ilman, veden tai maaperän saastumisesta

maisemallista tai muuta välillistä menetystä

vahinkoa, joka johtuu kuivuudesta, hallasta, roudasta, ravinnepuu-
toksesta tai hirvieläimistä

kasvutappioita taimikolle.

Onko vakuutusturvassa mitään rajoitteita?

Metsävakuutus ei korvaa

 metsäpalon sammutuskustannuksia eikä raivauskustannuksia

 kylmyydestä, kuumuudesta tai kuivuudesta aiheutunutta vahinkoa.

Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutus on voimassa siinä vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa, johon kohde on merkitty.

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot  
•  vakuutettavasta kohteesta ja sen käytöstä 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan 

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista 

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

laskutus 1–12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä 
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa


