Metsakindlustuse üldtingimused
TF 20021

if p&c insurance as. äriregistri kood 10100168
Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse kasvava metsa ja metsamaterjali kindlustamiseks koos If P&C Insurance AS
“Kindlustuse üldtingimustega”.
Rahasummad on selles dokumendis väljendatud eurodes ja kroonides. Kuni 01.01.2011 kasutatakse kroonides toodud
summasid, alates 01.01.2011 eurodes toodud summasid.

1. Kindlustusobjekt ja kindlustuskoht
1.1.
1.2.

Kindlustusobjektiks on maakorralduse alusel metsamaaks määratud ja kinnistusraamatusse kantud maal  kasvav mets
ja sellelt ülestöötatud metsamaterjal.
Kindlustuskoht on kindlustuslepingus märgitud kasvava metsa ja metsamaterjali asukoht vastavalt Metsade
majandamise kavale.

1.3. K asutatavad mõisted
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Metsamaa all mõistetakse maakorralduse alusel puittaimestiku kasvatamiseks määratud maad. Metsamaad võivad olla
metsaga metsamaad ehk puistud (noorendikud, keskealised, valmivad ja küpsed metsad) või metsata metsamaad (lagedad
alad ja selguseta alad).
Kasvava metsa all mõistetakse metsamajanduslikul eesmärgil kasutatavaid puistuid (noorendikud, keskealised,
valmivad ja küpsed metsad).
Noorendike all mõistetakse puistuid, kus valitseva puuliigi tüvede keskmine läbimõõt on valdavalt kuni 12 cm ja
vanus alla poole raieküpsele metsale kehtestatud vanusest.
Metsaeraldus on osa metsast, mis teatud tunnuste poolest erineb kõrvalolevatest metsaosadest ja mida majandatakse
ühtviisi. Metsade plaanil on eraldused piiritletud joonega ja tähistatud numbriga.
Metsamaterjali all mõistetakse puitu, mis on kindlustuslepingus näidatud kindlustuskohas üles töötatud.

2. Kindlustusriskid, kindlustusjuhtumid ja välistused
2.1. Kindlustusriskid

2.1.1. Metsatulekahju on inimeste kontrolli alt väljunud iseseisev lahtine tuli, mis levib põõsastele ja puudele ning mille
otseseks ajendiks võib olla pikselöök, plahvatus, lennuõnnetus, süttimine või süütamine.
Pikselöök on välgu otsetabamus, mis tekitab  purustusi või tulekahju.
Plahvatus on mahutist või torujuhtmest suure energiahulga momentaalsel vabanemisel tekkinud lööklaine, mis
põhjustab purustusi või tulekahju.
Lennuõnnetus on mehitatud lennuaparaadi, selle osa või lasti allakukkumine, mis põhjustab purustusi või
tulekahju.
Kahjuks loetakse tule ja kustutustöödega kindlustusobjektile tekitatud kahjustusi.
Välistus. Metsatulekahjuks ei loeta lõkete tuleasemeid ja lõkete poolt puuokstele tekitatud kahjustusi, kui tuli ei
ole levinud väljapoole tule tegemise kohta.
2.1.2. Komplekskindlustuse riskid on lisaks metsatulekahjule (punkt 2.1.1.) torm (sh keeristorm), rahe, lumi ning
ulukite tekitatud kahjud.
Torm (sh keeristorm) on tuul tugevusega vähemalt 15 m/sek.
Kahjuks loetakse tuulemurdu ja tuuleheidet, s.o. puude ja/või nende latvade murdumist tormi (sh keeristormi)
tagajärjel.
Rahe ja lume kahjudeks loetakse puude ja/või nende latvade murdumist rahe või lume tagajärjel.
Välistus. Tormi, rahe või   lume kahjudeks ei loeta okste või võra kahjustumist, kui puu tervikuna säilub
elujõulisena.
Ulukite kahjuks loetakse kasvavale metsale ulukite poolt tekitatud vigastusi, mis põhjustavad puu hukkumise või
tüve väärarengu.

2.2. Kindlustusjuhtumid

Kindlustusjuhtumiks loetakse kindlustusobjekti hävimist või kahjustumist punktides 2.1.1 ja 2.1.2. loetletud
riskide tagajärjel kindlustuskohas kindlustuskaitse kehtivuse ajal. Kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustusandjal
kahju hüvitamise kohustus.

2.3. Kindlustus ei hüvita:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

käesolevate tingimuste punktide 2.1.1 ja  2.1.2. välistustes näidatud kahjusid;
õhu, vee või mullapinna saastumisest tulenevaid kahjusid;
maa-aluse tulekahju tagajärjel tekkinud kahjusid;
pestitsiidide, herbitsiidide, fungitsiidide või muude keemiliste ainete vääriti kasutamisest tulenevaid kahjusid;
kändude juurimisest tulenevaid kulutusi;
kasvava metsa looduslikku väljalangemist;
kaudset majanduslikku kahju, samuti puhaskasumi või muude tulude kaotust;
kahju osa, mis hüvitatakse riiklike vahendite (üldreservide), kohustusliku kindlustuse või mõne teise kindlustusliigi
arvelt.

2.4. Piirangud:

2.4.1. Kindlustuskaitse metsamaterjalile laieneb ainult metsatulekahju vastu.

3. Kindlustussumma
Kindlustussumma on kindlustusjuhtumi saabumisel väljamakstava hüvitise piirmääraks. Kindlustussumma osalise
väljamaksmise korral jääb kindlustusleping kehtima kindlustussumma ja väljamakstud hüvitise vahe ulatuses.

4. Kindlustusvõtja kohustused
4.1.

4.2.
4.3.

Kindlustatud metsa omanik ja metsa valdajaks, hooldajaks või kasutajaks volitatud isik on kohustatud tundma ja täitma
Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, õigusakte ning ametkondade poolt kehtestatud eeskirju (Metsaseadus, Metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutuse eeskiri, Metsakaitse eeskiri, Lõppraiete eeskiri, Hooldusraiete eeskiri, Valikraie
eeskiri, Muude raiete eeskiri jt), samuti täitma järelevalveorganite ja kindlustusandja poolt tehtud ettekirjutusi ning
nõudma nende täitmist teistelt metsakasutajatelt.
Kindlustusvõtja on kohustatud viivitamatult kirjalikult teatama kindlustusandjale kõigist kindlustatud metsa
puudutavatest järelevalveorganite ettekirjutustest.
Kindlustusvõtja peab võimaldama kindlustusandja esindajal kahjujuhtumi korral kindlustusobjekt üle vaadata enne
kahjustunud territooriumi korrastamise, kahjustunud puude koristamise või muude toimingutega alustamist.

5. Kahju ja hüvitise arvestamine. Hüvitamise kord
5.1. Hüvitatav kahju
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.

Noorendike ja keskealise ning valmiva metsa hävimise või kahjustumise korral hüvitatakse järgmised kahjud:
– hävinud või kahjustunud puude maksumus vastavalt kahjustuse astmele;
– taasmetsastamise maksumus;
– kahjust tingitud raie- ja koristustööde maksumuse suurenemine erikokkuleppel.
Küpse metsa hävimise või kahjustumise korral hüvitatakse järgmised kahjud:
– hävinud või kahjustunud puude maksumus vastavalt kahjustuse astmele;
– kahjust tingitud raie- ja koristustööde maksumuse suurenemine erikokkuleppel.
Metsamaterjali hävimise või kahjustumise korral hüvitatakse ainult metsamaterjalile metsatulekahju poolt
põhjustatud kahju.
Metsamaterjali hävimise või kahjustumise korral lisanduvad kasvava metsa ülestöötamise kulutused.
Hüvitatakse tule ja selle kustutamisega, samuti tormi (keeristormi), rahe ja lume tekitatud kahjud:
– keskealisele, valmivale ja küpsele metsale ning ülestöötatud metsamaterjalile (ainult metsatulekahju puhul), kui
hävinud metsa või metsamaterjali kogus ühe kahjujuhtumi kohta on vähemalt 20 tihumeetrit;
– noorendikele, kui kahju tõttu on vaja eksperthinnangu alusel taasmetsastada vähemalt 0,3ha suurune pindala.
Hüvitatakse ulukite poolt tekitatud kahjud:
– keskealisele, valmivale ja küpsele metsale, kui ühes tükis olev hävinud pindala on vähemalt 0,5ha suurune ja
eksperthinnangu alusel vajab see pärast kahjujuhtumit täielikult taasmetsastamist;
– noorendikele, kui kahju tõttu on vaja eksperthinnangu alusel taasmetsastada vähemalt 0,3ha suurune ühes tükis  
olev pindala.

5.2. K ahju suuruse määramine

5.2.1. Kasvava metsa hävimise või kahjustumise korral on kahju suuruse määramise aluseks kindlustussumma, kahjustunud
pindala suurus, kahjustuse aste ja jäänuste maksumus.
5.2.2. Metsade majandamise kava tellimise ja kindlustusandjale esitamise kohustus lasub kindlustusvõtjal.
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5.2.3. Kui kindlustusobjekti väärtus on kindlustusjuhtumi toimumisele eelnevalt vähenenud mõne muu kahjujuhtumi tagajärjel,
siis võidakse vähendada ka hüvitist.
5.2.4. Kahjustunud puud ja metsamaterjal jäävad kindlustusvõtja omandusse. Kindlustusandjal on õigus kahjustatud
puud ja metsamaterjal (jäänused) välja osta neile kahjuakti koostamise käigus määratud väärtuses.
5.2.5. Tormi (keeristormi) kahjude hüvitamisel makstakse ühe kahjustatud tihumeetri eest maksimaalselt 13 eurot/
200 krooni.
5.2.6. Kasvava metsa eralduse kindlustusväärtus määratakse eraldusel kasvava metsa tagavara ja kindlustamise ajal kehtiva ühe
tihumeetri kasvava metsa hinna alusel.
5.2.7. Metsamaterjali kindlustusväärtuse määramisel võetakse aluseks metsamaterjali kogus ja kasvava metsa ühe
tihumeetri hind, millele lisanduvad ühe tihumeetri metsa ülestöötamise kulutused.
5.2.8. Kindlustushüvitise suurus võrdub kahju suurusega, mida on vähendatud omavastutuse võrra.

Kindlustustelefon 777 1211
www.if.ee

