TUOTESELOSTE
Voimassa 1.1.2016 alkaen

MTK:n tuotevastuuvakuutus
MTK:n tuotevastuuvakuutuksen tarkoituksena on
turvata MTK-yhdistyksen jäsenet tuotevastuuriskiltä.
Vakuutuksenantajana on LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö.
Vakuutetut
MTK:n tuotevastuuvakuutuksella vakuutettuja ovat MTK-yhdistyksen
henkilöjäsenet ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet sekä heidän kokonaan omistamansa yhtiöt, harjoittaessaan
• maa-, metsä- tai porotaloutta
• tilalla tuotettujen maa-, metsä- ja porotaloustuotteiden jatkojalostusta.
Yllämainitun toiminnan harjoittajat ovat vakuutettuja myös harjoittaessaan maa-, metsä- tai porotilan toimintaan liittyvää maaseutuyrittämistä, jonka kolmen edellisen tilikauden liikevaihto on keskimäärin
ollut enintään 1.000.000 euroa. Tätä suurempi liikevaihto edellyttää
oman erillisen tuotevastuuvakuutuksen ottamista.
Yhtiömuodossa harjoitettu toiminta on vakuutettu, kun yhtiön muun
maaseutuyrittämisen kolmen edellisen tilikauden liikevaihto on keskimäärin ollut enintään 1.000.000 euroa. Yhtiömuotoisella maatalous
toiminalla ei ole ylärajaa.

Vakuutusturvan laajuus
Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
vakuutetun valmistamasta ja liikkeelle laskemasta virheellisestä tai
turvallisuudeltaan puutteellisesta tuotteesta.
Vakuutuksesta korvataan ne vahingot, joista vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassaolevalla
oikeudella tarkoitetaan yleensä tuotevastuu-, kauppa- tai vahingonkorvauslakia.

Esimerkki
Kotijuustoa valmistava tila toimitti tuotettaan sukujuhlille, johon osallistuneet henkilöt sairastuivat ruokamyrkytykseen. Pilaantuneen juuston aiheuttamat henkilövahingot korvattiin.

Esimerkki
Maidontuottaja toimitti juustolalle maitoa, johon oli
tilan työntekijän huolimattomuuden vuoksi päässyt
maitoputkiston pesuun tarkoitettu vettä. Pilaantunut
maito sekoitettiin juustolan muilta tiloilta hankkimaan
yli 30.000 litran maitoerään. Vahinko korvattiin siltä
osin, kuin pilalle meni juustolan muilta tiloilta hankkima
maito.

Vakuutuksesta voidaan korvata kohtuullisia torjuntakustannuksia,
jotka ovat aiheutuneet muutoin väistämättä seuraavan vahingon
välittömästä torjunnasta, estämisestä tai rajoittamisesta.
Vakuutuksesta korvataan lisäksi takaisinvetovahinkoja. Takaisinvedolla tarkoitetaan virheellisen tuotteen poistamista markkinoilta, jos
tuotteesta voi todennäköisesti aiheutua tuotevastuuvahinko.

Esimerkki
Viljelijä myi rehuohraa, jonka sekaan oli joutunut betonin palasia. Rehuohrakuorman palauttamisesta aiheutuneet kustannukset korvattiin takaisinvetovahinkona,
koska rehuohran voitiin olettaa aiheuttavan ruokintakoneiston rikkoutumisen.

Voimassaoloalue ja aika
Vakuutus on voimassa Suomessa ja koskee Suomessa ilmenneitä
vahinkoja. Henkilövahinkojen osalta vakuutus on voimassa myös
muualla Euroopassa.
Vakuutusturva kattaa vahingot, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana. Koska vahinko voidaan joskus todeta vasta sen jälkeen,
kun elinkeinotoiminnan harjoittaminen on lopetettu, kannattaa
vakuutusturvan kattavuus selvittää huolellisesti toiminnan lakkauttamisen yhteydessä.

Tärkeimmät rajoitukset
Vakuutus ei kata kaikkea vakuutettujen harjoittamaa toimintaa, josta
vakuutettu voi joutua tuotevastuun perusteella korvausvastuuseen.
Vakuutuksen piiriin eivät koskaan kuulu esimerkiksi seuraavat toimialat ja tuotteet:
• tuotteet, joita vakuutettu ei ole itse valmistanut tai tuottanut
• maahantuonti
• kemikaalit, lääkkeet ja lääkevalmisteet sekä luontaistuotteet
• veri ja verituotteet
• lemmikkieläinten ruoat
• ilotulitteet ja räjähteet
• eläinten solut ja kudokset sekä sperma
• vesi
• sähkö ja lämpö
• rakennukset, rakennelmat sekä rakennustelineet
• rakennus- tai asennustyön seurauksena syntynyt tuote kuten
sähkö-, lämmitys- ilmanvaihto- tai muu vastaava järjestelmä
• jätteet, jätteenä ei kuitenkaan pidetä eläimen lantaa
• tietokoneohjelmat
• raakaöljy, mineraaliöljytuotteet, malmit, uraanit
• moottorikäyttöiset ilma- ja vesialukset ja ajoneuvot sekä näiden
osat
• aseet ja ammukset
• tupakkatuotteet.
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Tietyt vahingot eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, vaikka
kysymys olisi muuten vakuutuksen piiriin kuuluvasta toiminnasta.
Vakuutuksesta ei korvata mm. seuraavanlaisia ja seuraavanlaisista
syistä johtuvia vahinkoja:
• vahinko, josta vakuutettu on rehulain perusteella korvausvastuussa. Jos vahinko aiheutuu itse tuotetun heinän, rehuviljan tai
säilörehun virheellisyydestä, voidaan vahinko kuitenkin korvata.
Omavastuu on näissä tapauksissa kaksinkertainen normaaliin
verrattuna.
• vahinko, joka aiheutuu Eläintautien Torjuntayhdistyksen ETT ry.
ohjeiden vastaisesti ulkomailta tuodusta eläimestä
• antibioottimaito
• salmonella, PRRS, porsasyskä, kapi, dysenteria, aivastustauti tai
eläintauti, joka kuuluu valtion varoin vastustettaviin eläintauteihin. Minkään muunkaan eläintaudin aiheuttamaa vahinkoa ei
korvata, ellei kyseessä ole suora tilojen välinen eläinkauppa, jossa
eläinten omistusoikeus siirtyy suoraan myyjän tilalta ostajan
tilalle.
• kasvitaudit, rikkakasvit tai tuholaiset
• vakuutetulle tai tuotteelle itselleen aiheutuva vahinko
• kun vahinko korvataan muusta vakuutuksesta, esim. liikennevakuutuksesta
• puhdas varallisuusvahinko.

Esimerkki
Tilalta myytiin naapuritilalle itse tuotettua, mutta
huolimattoman säilytyksen homehduttamaa rehuohraa.
Rehua syöneitä eläimiä sairastui. Vahinko korvattiin
vakuutuksen perusteella. Ellei kysymyksessä olisi ollut
itse tuotettu rehuohra, vahinkoa ei olisi korvattu.
Vakuutusta koskevien rajoitusten täydellinen sisältö on
vakuutusehdoissa. Tutustu niihin huolellisesti.

Korvauksen määrä ja omavastuu
Vakuutusyhtiö selvittää korvausvelvollisuuden olemassaolon ja
määrän sekä huolehtii mahdollisesta vakuutustapahtumaa koskevasta oikeudenkäynnistä. Vakuutuksesta korvataan yhtä henkilövahinkoa kohti enintään 500.000 euroa ja esinevahinkoa kohti
enintään 100.000 euroa. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista
vahingoista korvataan vakuutetulle vakuutusmäärä enintään kaksi
kertaa. Takaisinvedosta aiheutuneita kustannuksia korvataan enintään 20.000 euroa. Korvattavasta määrästä vähennetään vakuutetun
omavastuu 500 euroa.
Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan
kaikille tämän ryhmävakuutuksen piirissä oleville vakuutetuille kuitenkin yhteensä enintään 2.500.000 euroa.
Vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutusyhtiön ylimpänä rajana korvauksista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista
sekä vahingon torjuntakustannuksista.

Vahinkoilmoituksen tekeminen ja vanhentuminen
Vahinkoilmoitus tehdään LähiTapiolaan. Ilmoitus on tehtävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija
sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja
vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Vahinkoilmoitus on joka tapauksessa tehtävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos vahinkoilmoitusta ei esitetä
tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Noudatettavat ehdot
MTK:n tuotevastuuvakuutuksen ehdot 1.1.2016 sekä Yritysten yleiset
sopimusehdot YS15.
Ehdoissa on tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä ja korvausrajoituksista. Tutustu niihin huolellisesti.

