METSAKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Metsakindlustus

Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument
ei ole siduv personaalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega aadressil
tingimused.if.ee

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Metsakindlustuse leping määrab kindlustuskaitse metsamaaks määratud ja kinnistusraamatusse kantud maal kasvavale metsale ja sellelt
ülestöötatud metsamaterjalile. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

KASVAV METS

Kindlustus ei hüvita alljärgnevat:

Metsamajanduslikul eesmärgil kasutatavad puistud
(noorendikud, keskealised, valmivad ja küpsed metsad.

metsatulekahjuks ei loeta lõkete tuleasemeid ja lõkete
poolt puuokstele tekitatud kahjustusi, kui tuli ei ole
levinud väljapoole tule tegemise kohta;

METSAMATERJAL

tormi, rahe või lume kahjudeks ei loeta okste või võra
kahjustumist, kui puu tervikuna säilub elujõulisena;

Metsamaterjali all mõistetakse puitu, mis on
kindlustuslepingus näidatud kindlustuskohas
üles töötatud.

õhu, vee või mullapinna saastumisest tulenevaid
kahjusid;
maa-aluse tulekahju tagajärjel tekkinud kahjusid;

Teie kindlustus sisaldab ainult neid kindlustusriske, mis
on märgitud kindlustuslepingus. Kindlustusriskide üldine
loetelu on:

pestitsiidide, herbitsiidide, fungitsiidide või muude
keemiliste ainete vääriti kasutamisest tulenevaid
kahjusid;

Metsatulekahju kindlustusriskid:

kändude juurimisest tulenevaid kulutusi;

pikselöök
plahvatus

kasvava metsa looduslikku väljalangemist;

lennuõnnetus

kaudset majanduslikku kahju, samuti puhaskasumi
või muude tulude kaotust;

Komplekskindlustuse kindlustusriskid:

kahju osa, mis hüvitatakse riiklike vahendite
(üldreservide), kohustusliku kindlustuse või mõne teise
kindlustusliigi arvelt.

pikselöök
plahvatus
lennuõnnetus

kui kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või kindlustustingimustes sätestatud välistus.

torm
rahe ja lumi
ulukite poolt tekitatud kahju

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kindlustussumma on piiratud
Hüvitatakse kindlustussumma piiranguni:
hävinud või kahjustunud puude maksumus
vastavalt kahjustuse astmele;
taasmetsastamise maksumus;
kahjust tingitud raie- ja koristustööde
maksumuse suurenemine erikokkuleppel;
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tormi (keeristormi) kahjude hüvitamisel
makstakse ühe kahjustatud tihumeetri eest
maksimaalselt 13 eurot.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskohaks on kindlustuslepingus märgitud kasvava metsa ja metsamaterjali asukoht vastavalt Metsade majandamise
kavale.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Teatada viivitamatult kindlustusriski suurenemisest või kindlustusobjekti võõrandamisest.
Teatada andmete (sh kindlustusobjekti andmete) muutumisest.
Täita kindlustustingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
Teatada viivitamatult kindlustusjuhtumi tekkimisest.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus ja/või kindlustustingimustes.
Kindlustuse eest saab tasuda pangaülekande või pangakaardiga.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus märgitud kuupäeval eeldusel, et on tasutud esimene kindlustusmakse.
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäeval.

Kuidas ma lepingu lõpetan?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel või tehes vastava sooviavalduse
büroos (sh e-büroos).

