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Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen
vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta tuotteesta toiselle aiheutunut henkilötai esinevahinko. Vakuutuksenantaja sitoutuu
lisäksi näiden ehtojen mukaan huolehtimaan
vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvityksestä, neuvottelemaan korvauksen vaatijan
kanssa sekä hoitamaan tai korvaamaan oikeudenkäynnin, jos korvauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn.
Vakuutuksenottaja on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
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Vakuutetut ja vakuutettu toiminta

Vakuutettuja ovat maa-, metsä- tai porotaloutta tai tilalla pääasiassa itse tuotettujen
maa-, metsä- tai porotaloustuotteiden jatkojalostusta harjoittavat paikallisen MTK-yhdistyksen
jäsenet sekä heidän kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet.
20.1

20.2 Yllämainitut vakuutetut ovat vakuutettuja myös muun maaseutuyrittämisen harjoittajana, mikäli toiminta tapahtuu maa-, metsä- tai
porotilan toimintaan liittyen. Vakuutuksen voimassaolon edellytys on lisäksi, että muun kuin
kohdassa 20.1 tarkoitetun toiminnan kolmen
edellisen tilikauden liikevaihto on keskimäärin
ollut enintään 1.000.000 euroa.
20.3 Vakuutettuja ovat myös maa-, metsä- tai
porotaloutta tai tilalla pääasiassa itse tuotettujen maa-, metsä- tai porotaloustuotteiden jatkojalostusta harjoittavat yhtiöt, jotka ovat yllämainittujen vakuutettujen kokonaan omistamia.

Tässä kohdassa tarkoitetut vakuutetut ovat
vakuutettuja myös muun maaseutuyrittämisen
harjoittajana, mikäli toiminta tapahtuu maa-,
metsä- tai porotilan toimintaan liittyen. Vakuutuksen voimassaolon edellytys on lisäksi, että
tällaisen muun toiminnan kolmen edellisen tilikauden liikevaihto on keskimäärin ollut enintään
1.000.000 euroa.
20.4

Vakuutettua toimintaa ja tuotteita
koskevat rajoitukset

Seuraavat toimialat ja tuotteet eivät kuulu
vakuutuksen piiriin:
1. tuotteet, joita vakuutettu ei ole itse valmistanut tai tuottanut
2. maahantuonti
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3. kemikaalit, lääkkeet ja lääkevalmisteet, terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) mukaiset tuotteet sekä
luontaistuotteet
4. veri ja verituotteet
5. lemmikkieläinten ruoat
6. ilotulitteet ja räjähteet
7. eläinten solut ja kudokset sekä sperma
8. vesi
9. sähkö ja lämpö
10. rakennukset, rakennelmat sekä rakennustelineet
11. rakennus- tai asennustyön seurauksena syntynyt tuote kuten sähkö-, lämmitys-, ilmanvaihto- tai muu vastaava järjestelmä
12. jätteet, jätteenä ei kuitenkaan pidetä eläimen lantaa
13. tietokoneohjelmat
14. raakaöljy, mineraaliöljytuotteet, malmit,
uraanit
15. moottorikäyttöiset ilma- ja vesialukset ja ajoneuvot sekä näiden osat
16. aseet ja ammukset
17. tupakkatuotteet
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Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa ja koskee Suomessa ilmenneitä vahinkoja, jotka käsitellään
Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan.
Henkilövahinkojen osalta voimassaoloalue on
kuitenkin Eurooppa.
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Korvattavat vakuutustapahtumat ja
niihin liittyvät rajoitukset

40.1

Henkilö- tai esinevahinko

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun vakuutetussa elinkeinotoiminnassa tuottamasta ja liikkeelle laskemasta tuotteesta vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutunut henkilö- tai
esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden
aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan
oikeuden mukaan korvausvastuussa. Henkilöja esinevahingon kärsineelle korvataan myös
vahingosta välittömästi seuraava taloudellinen
menetys tai kustannus. Lisäksi edellytetään, että
vakuutettu on luovuttanut tuotteen toiselle ja
että vakuutetun hallinta- tai omistusoikeus tuotteeseen on päättynyt toimitus- tai kauppasopimuksen tai näihin verrattavien oikeustoimien
perusteella.
Kohdassa 20.4 mainitussa toiminnassa aiheutuneita vahinkoja tai samassa kohdassa mainittu-

jen tuotteiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata
vakuutuksesta.

• joka aiheutuu veden, ilman tai maaperän

Lisäksi korvataan takaisinvetovahinko kohdan
40.3 mukaisesti.
40.2

Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät
vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
• josta vakuutettu on rehulain (86/2008) perusteella korvausvastuussa. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, joka aiheutuu itse
tuotetun ja toiselle myydyn heinän, rehuviljan
tai säilörehun virheellisyydestä. Vakuutetun
omavastuu näissä vakuutustapahtumissa on
perusomavastuun kaksinkertainen määrä.
• joka aiheutuu Eläintautien torjuntayhdistys
ETT ry:n ohjeiden vastaisesti ulkomailta tuodusta eläimestä
• joka aiheutuu toiselle elinkeinonharjoittajalle
luovutetusta maidosta, joka sisältää antibioottia tai muuta vastaavanlaista lääkeainetta
• joka aiheutuu salmonellasta, PRRS:stä, porsasyskästä, kapista, dysenteriasta tai aivastustaudista taikka sellaisesta eläintaudista, joka
kuuluu valtion varoin vastustettaviin eläintauteihin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata
minkään eläintaudin aiheuttamaa vahinkoa,
mikäli kysymyksessä ei ole suora tilojen välinen eläinkauppa, jossa eläinten omistusoikeus siirtyy suoraan myyjän tilalta ostajan
tilalle.
• joka aiheutuu kasvitaudista, rikkakasveista tai
tuholaisista
• joka aiheutuu vakuutetulle itselleen
• joka aiheutuu vakuutettuna olevalle yhtiölle,
yhtiön omistajille tai samaan määräysvaltaan
kuuluvalle yhtiölle
• joka aiheutuu myydylle tai luovutetulle tuotteelle, taikka muulle omaisuudelle kuin tuotteelle itselleen, kun vahinko voidaan poistaa
korjaamalla tai vaihtamalla luovutettu tuote
• siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman
mainittua sitoumusta
• tai osaa siitä siltä osin kuin joku muu on
vakuutetun puolesta sitoutunut sen korvaamaan
• joka korvataan liikennevakuutuksen, lääkevahinkovakuutuksen tai potilasvahinkovakuutuksen perusteella

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

pilaantumisesta, taikka melusta, tärinästä,
säteilystä, vedosta, lämmöstä tai hajusta,
taikka muusta vastaavasta häiriöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen ympäristövahinko, joka on syntynyt äkillisesti,
odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu
hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen. Lisäksi edellytetään, että vakuutettu on
tiennyt pilaantumisesta tai muusta häiriöstä
viimeistään kolmenkymmenen vuorokauden
kuluttua sen alkamisesta sekä tehnyt vahinkoilmoituksen seitsemän vuorokauden sisällä
tästä.
joka aiheutuu ydinvastuulaissa (484/72) tai
vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetusta
ydinvahingosta
jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai
törkeällä huolimattomuudella
joka aiheutuu siitä, että tuotteelle ei ole tehty
tavanomaisia analyysejä, tarkastuksia ja testejä
joka aiheutuu lakien, asetusten tai viranomaisten antamien tuoteturvallisuutta koskevien vakuutetun toiminnan kannalta keskeisten pakottavien määräysten tai ohjeiden
vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutettu
on tiennyt tai josta hänen olisi pitänyt tietää
joka aiheutuu sodasta, sisällissodasta, kapinasta, lakosta, työnseisauksesta, työsulusta,
terroriteosta tai muusta vastaavasta seikasta
jos tuotteen virheellisyys, puutteellinen turvallisuus tai muu korvausvastuun peruste oli tai
olisi pitänyt olla vakuutetun tiedossa vakuutuksen tullessa vakuutetun osalta voimaan
siltä osin kuin se voidaan korvata vakuutetun
muusta vastuuvakuutuksesta tai vakuutetun
muusta vakuutuksesta
joka aiheutuu asbestista, taikka jonka on aiheuttanut pandemia, DES, HIV, TSE-taudit tai
GMO
joka aiheutuu piistä (esim. kvartsipöly, kvartsikuitu tai vastaava), lyijystä tai lyijymaalista,
lateksista (luonnonkumista), polyklooratuista
bifenyyliyhdisteistä (PCB), klooratuista hiilivedyistä, formaldehydistä, hitsatessa syntyvistä
kaasuista tai tuotteen nanoteknologisista ominaisuuksista
joka aiheutuu rakennuksissa tai muissa rakenteissa olevasta homeesta, muusta sienestä tai
bakteerista.
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Vakuutuksesta ei myöskään korvata

• sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole
yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon

• sakkoa tai rangaistuksenluonteista maksua,
•
•

menettämisseuraamusta tai muuta sen kaltaista seuraamusta
puhdasta varallisuusvahinkoa. Puhdas varallisuusvahinko tarkoittaa taloudellista menetystä tai kustannusta, joka ei ole yhteydessä
henkilö- tai esinevahinkoon
ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin perustuvia viranomaiskustannuksia.

40.3

Takaisinvetovahinko

40.3.1 Vakuutuksesta korvataan virheellisen tai

turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen markkinoilta vetämisestä aiheutuneet kohdassa 40.3.2
mainitut kustannukset edellyttäen, että takaisinveto perustuu tuotteen sellaiseen virheellisyyteen,
josta on aiheutunut tai josta todennäköisesti voidaan olettaa aiheutuvan näiden vakuutusehtojen
perusteella korvattava vahinko. Takaisinvetovakuutus on voimassa Suomessa ja takaisinvetovakuutuksesta korvataan Suomessa aiheutuneita
kustannuksia.
40.3.2 Vakuutusmäärään sisältyvät välttämättö-

mät ja kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat
• tuotteen paikallistamisesta, sisältäen radiotai televisiotiedottamisen, sanomalehti-ilmoitukset tai muun vastaavan tiedottamisen sekä
yhteydenotot sopimuskumppaneihin ja asiakkaisiin (postituskustannukset ja puhelinneuvonta)
• tuotteiden poistamisesta, purkamisesta, irrottamisesta, tarkastamisesta tai kuljettamisesta
takaisin vakuutetulle tai hänen edustajalleen
• ylimääräisen varastotilan vuokraamisesta
• ylimääräisten työntekijöiden vuokraamisesta
ja majoituksesta
• vakuutetun vakinaisten työntekijöiden ylityökorvauksista, jotka aiheutuvat yksinomaan ja
välittömästi takaisinvedon johdosta
• vakuutetun työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden kuljettamisesta muualle kuin työntekijän tavanomaiseen työpaikkaan.
Vakuutuksesta korvataan tuotteen korjaaminen,
hävittäminen tai tuhoaminen kun tämä on kustannuksiltaan edellä mainittuja toimenpiteitä
halvempaa.
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Tästä vakuutuksesta ei korvata muita mahdollisia takaisinvedosta aiheutuvia kustannuksia.
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Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

41.1 Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava
vakuutustapahtumasta vakuutuksenantajalle ja
varattava vakuutuksenantajalle tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus
myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.
41.2 Vakuutuksenantaja selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta
vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai
hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutuk
senantajaa, ellei korvauksen määrä ja peruste
ole ilmeisen oikea.
41.3 Jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava
tästä vakuutuksenantajalle.
41.4 Jos vakuutuksenantaja on ilmoittanut
vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta,
eikä vakuutettu tähän suostu, vakuutuksenantaja ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen
aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan
enempiä selvittelyjä asiassa.
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Korvaussäännökset

42.1

Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on henkilövahingoissa 500.000
euroa ja esinevahingoissa 100.000 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Tähän määrään sisältyvät myös takaisinvetokustannukset, joiden
vakuutusmäärä on 20.000 euroa. Vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa
vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksissa, vahingon selvitys- ja
oikeudenkäyntikuluissa, takaisinvetokuluissa
sekä välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakustannuksissa.
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi
siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden
vai useamman vakuutuskauden aikana tai tuot-

teet toimitettu eri aikoina. Jos tällaiset vahingot
todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan
ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka
aikana ensimmäinen vahinko on todettu.
Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutetulle vakuutusmäärä
enintään kaksinkertaisena.
Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutetuille yhteensä enintään 2.500.000 euroa.
42.2

Omavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 500 euron omavastuu. Jos yhdessä
vakuutustapahtumassa on kyse sekä tuotevastuuvahingosta että takaisinvedosta, katsotaan
tämä yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

42.3

Oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutukseen kuuluva vakuutustapahtumaa
koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, vakuutuksenantaja hoitaa sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat
oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa.
42.4

Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa
vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja
hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa
etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu,
vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun
mukainen osuus kokonaisvahingosta.
50

Muut sovellettavat vakuutusehdot

Tähän vakuutukseen sovelletaan lisäksi Yritysten
yleisiä sopimusehtoja YS15.
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