Maatilatuotannon vakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Maatilatuotannon vakuutukset

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Maatilatuotannon vakuutuksilla voit vakuuttaa maatilan omaisuutta toimintaa ja satoa sekä sivuelinkeinoja. Maatilatuotannon vakuutuksia on kahta
eri laajuutta: Laaja maatilaturva sekä Maatilaturva. Molemmat vaihtoehdot sisältävät aina valitun laajuisen vakuutuksen maatilan omaisuudelle sekä
toiminan vastuuvakuutuksen, tuotevastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Voit täydentää vakuutuspakettia myös esimerkiksi keskeytysvakuutuksella, satovahinkovakuutuksella ja katastrofiturvalla.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutettuna ovat maatilatuotantoon liittyvät rakennukset,
koneet, kalusto, tuotteet, tarvikkeet ja tuotantoeläimet,
kuten siat, lampaat, siipikarja, naudat ja turkiseläimet.

•

yksityistalouteesi kuuluvaa omaisuutta
elinkeinoverolain mukaan verotettavaa sivuelinkeinoa

Toiminnan vastuuvakuutus – korvaa toiselle aiheutettuja
henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvastuussa.

teolliseen, kaupalliseen tai korjaamotoimintaan liittyvää
toimintaa

Oikeusturvavakuutus – korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä
vakuutettuun toimintaan liittyvässä riita- tai rikosasiassa.

•

Maatilatuotannon vakuutukset eivät kata esimerkiksi

Vahinkoja korvataan enintään käypään arvoon tai vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään tai enimmäiskorvaukseen asti.

Tuotevastuuvakuutus – korvaa toiselle luovutetun tuotteen
aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain
mukaan korvausvastuussa.

•

Mitä vakuutus ei kata?

Laaja maatilaturva – korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja eli Maatilaturvan korvaamien vahinkojen
lisäksi esimerkiksi voimakkaan raekuuron aiheuttaman
vahingon tai niittomurskaimen äkillisen rikkoontumisen.
Maatilaturva – korvaa palosta, noesta, sähköilmiöstä,
räjähdyksestä, vuodosta, varkaudesta, vahingonteosta,
myrskystä, salamasta, villieläimestä aiheutuneita vahinkoja
sekä tuotanto-omaisuuden vahingoittumisen liikenneonnettomuudessa.
Keskeytysvakuutus – korvaa taloudellisia vahinkoja ja
ylimääräisiä kuluja, kun toiminta keskeytyy tai häiriintyy
Laajasta maatilaturvasta tai Maatilaturvasta korvattavan
vahingon vuoksi.

•

Satovahinkovakuutus – korvaa, jos esimerkiksi raesade
tai halla tuhoavat kasvuston tai sadon kauppakelpoisuus
menetetään.

•

Katastrofiturva ja katastrofikeskeytys – korvaa vahinkoja,
kun useita tuotantoeläimia kuolee, hätäteurastetaan tai
katoaa samasta syystä 14 vrk kuluessa. Korvaa myös
taloudellisia vahinkoja ja ylimääräisiä kuluja toiminnan
keskeytyessä.

•

Eläinturva lypsy- ja lihakarjalle – korvaa, kun nauta kuolee
tai hätäteurastetaan sairauden tai vakavan vamman vuoksi.

kauppapuutarhatoimintaa

henkilöautoja, traktoreita, puimureita ja muita itsekulkevia
työkoneita
koiraa, kissaa tai muuta harraste- ja lemmikkieläintä
metsää.
Vastuuvakuutukset eivät kata esimerkiksi
vakuutuksenottajalle itselleen aiheutunutta vahinkoa
luovutetulle tuotteelle aiheutunutta vahinkoa.
Oikeusturvavakuutus ei kata esimerkiksi asioita
joissa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa
joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten hallinto-oikeudessa
joissa on kyse syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta
syytteestä.
Keskeytysvakuutus ei kata esimerkiksi
antibioottimaidosta aiheutunutta keskeytysvahinkoa.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Vakuutuksesta ei korvata vähitellen tapahtuneita vahinkoja,
kuten esimerkiksi kulumista.
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Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa alle
kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin esimerkiksi
riita, vaatimus, kiistäminen, syyte tai epäilty rikos perustuu,
olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Missä vakuutusturva ovat voimassa?
Maatilatuotannon vakuutukset ovat pääasiassa voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.
Tuotteet, tarvikkeet, koneet, kalusto, tuotantoeläimet, vieras tuotantoirtaimisto ja turkistarhan tarhaus- ja nahkomiskaluste ovat
vakuutettuna myös muualla Suomessa silloin, kun ne ovat tilapäisesti siirrettynä tai käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä.
Toiminnan vastuuvakuutus, tuotevastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat voimaassa Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

