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VAKUUTUKSEN TARKOITUS

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan kustannuksia, jotka johtuvat vakuutuksenottajan itse sopimista tai aloittamista tai
muutoin aloitetuista takaisinvetotoimenpiteistä, mikäli niistä ei
ole sovittu vakuutusyhtiön kanssa.

OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö)
sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan vakuutetun/vakuutuksenottajan toiselle luovuttaman tuotteen takaisinvetokustannuksia kohdan 2 tarkoittamissa tilanteissa.

2.1 Vakuutuksesta korvataan seuraavanlaisia kustannuksia
2.1.1 Tiedottaminen

Tämän vakuutuksen tarkoituksena on kattaa yritykselle aiheutuvia takaisinvetokustannuksia jäljempänä mainituilla edellytyksillä. Takaisinvetovakuutus edellyttää aina vakuutusyhtiössämme
voimassaolevaa tuotevastuuvakuutusta ja siitä korvataan kohdassa 2.1 mainittuja kustannuksia.

Ilmoittamiskustannukset, kun takaisinvedosta ilmoitetaan ostajille, jälleenmyyjille ja kuluttajille.
2.1.2 Paikallistaminen
Sellaiset tarkastus- ja luoksepääsemiskustannukset, jotka ovat
välttämättömiä tuotteen takaisinvedon toteuttamiseksi. Näillä
kustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joilla paikallistetaan
tuote tai sen vahinkoriskiä aiheuttava ominaisuus. Tämän jälkeen
selvitetään edullisin tapa estää uudet tuotevastuuvahingot tai sellaisen uhka.

Näitä vakuutusehtoja noudatetaan tuotevastuuvakuutuksen vakuutusehtojen lisäksi.
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KORVATTAVAT VAHINGOT

Vakuutuksesta korvataan joko jo sattuneen tai välittömästi uhkaamassa olevan tuotevastuuvakuutuksen yleisten ehtojen mukaan
korvattavan tuotevastuuvahingon yhteydessä syntyvät alla mainitut kustannukset siltä osin, kun niitä ei tuotevastuuvakuutuksen
yleisten vakuutusehtojen mukaan korvata. Tuotevastuuvahingon
uhalla tarkoitetaan olosuhdetta tai tilannetta, josta ilman takaisinveto- tai vahingon rajoittamistoimenpiteitä tuotevastuuvahinko
todennäköisesti seuraisi. Tuotevastuuvahingon uhalla ei tarkoiteta
tilannetta, jossa tuote on vain esim. viallinen ilman mainittua uhkaa. Vahingon uhan todennäköisyys sekä tarvittavat toimenpiteet
päätetään aina vakuutusyhtiön kanssa. Edellytyksenä on lisäksi,
että tuote on laskettu liikkeelle vakuutuksen alkamisen jälkeen
ja tuotevastuuvahingon uhka on todettu vakuutuskauden aikana.

2.1.3 Purku, irrottaminen, kuljetus ja varastointi
Takaisinvedettävien tuotteiden purkamisesta, irrottamisesta, kuljettamisesta tai varastoimisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
2.1.4 Korjaus tai muutos
Korjaus- tai muutoskustannukset ainoastaan, jos niillä voidaan
poistaa heti uhkaava kohdassa 2 mainittu tuotevastuuvahinko ja
jotka ovat edullisempia kuin takaisinvedon toteuttaminen.
2.1.5 Hävittäminen tai tuhoaminen
Tuotteiden hävittämis- tai tuhoamiskustannukset, mikäli ne ovat
edullisemmat kuin muut kohdassa 2.1 korvattavat kustannukset
tai milloin viranomainen vaatii tuotteiden tuhoamista tai hävittämistä.

Mikäli takaisinvedettävät tuotteet ovat toisen valmistaman, jakeleman tai käsittelemän tuotteen osia, kattaa vakuutus myös tälle toiselle aiheutuneet takaisinvetokustannukset. Edellytyksenä
näiden kustannusten korvaamiselle on, että kustannukset ovat
pienemmät tai korkeintaan yhtä suuret kuin kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet vakuutuksenottajalle tämän valmistamien
tuotteiden takaisinvedosta niiden alkuperäisessä muodossa. Mikäli vakuutuksenottajan ja toisen välillä on sopimus, joka rajoittaa
vakuutuksenottajan vastuuta, sovelletaan tätä sopimuksen rajoitusta myös vakuutuksesta maksettavan korvauksen osalta.

2.1.6 Omat palkkakustannukset
Vakuutuksenottajan oman työvoiman käytöstä aiheutuneet lisäkustannukset, mikäli ne ovat välttämättömiä takaisinvedon toteuttamiseksi.
2.1.7 Takaisinvedon päättyminen
Takaisinvetokustannuksia tämän vakuutuksen perusteella korvataan korkeintaan siihen saakka, kun takaisinvedettävät tuotteet
ovat vakuutuksenottajan määräysvallassa. Joka tapauksessa takaisinvetokustannuksia korvataan korkeintaan 12 kuukauden ajan
siitä ajankohdasta, kun päätös takaisinvetotoimenpiteisiin ryhtymisestä on tehty.

Ennen takaisinvetoon ryhtymistä vakuutuksenottaja on velvollinen sopimaan vakuutusyhtiön kanssa takaisinvedon sisällöstä ja
toteuttamisesta. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutuksenottajalle
korvauspäätöksen. Mikäli on olemassa useita vaihtoehtoisia menettelytapoja, valitaan niistä kustannuksiltaan edullisin, jollei viranomaisen päätöksestä muuta johdu.

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan
vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa.
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2.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot, kustannukset tai menetykset
2.2.1 takaisinvedettävä tuote
2.2.2 jotka korvataan tuotevastuuvakuutuksesta
2.2.3 jotka aiheutuvat vakuutetun hallinnassa ja/tai omistuksessa
olevien tuotteiden takaisinvedosta
2.2.4 jotka syntyvät välillisesti tai epäsuorasti takaisinvedosta, kuten esim. markkinaosuuden menetys tai toiminnan keskeytys
2.2.5 jotka syntyvät uuden korvaavan tuotteen kehittämisestä,
valmistuksesta tai toimittamisesta
2.2.6 jotka koskevat sellaisen tuotteen takaisinvetoa, jota ei ole
elinkeinotoiminnassa vielä liikkeelle laskettu kaupalla tai muulla
sopimuksella. Luovuttamiseksi ei tässä katsota esim. tuotteen koekäyttöä ja testausta.
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VAKUUTUSMÄÄRÄ JA OMAVASTUU

3.1 Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaisessa vahinkotapahtumassa yhden vakuutuskauden aikana vakuutusyhtiön
korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana edellä mainitun vahinkotapahtuman aiheuttamista takaisinvetokustannuksista.

3.2 Omavastuu
Vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan merkitty takaisinvetotapahtumaan kohdistuva omavastuu kustannusten määrästä.
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YLEISET VAKUUTUSEHDOT

Muilta osin sovelletaan tuotevastuuvakuutuksen vakuutusehtoja
ja yleisiä sopimusehtoja (YL).

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00510 Helsinki, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

