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1

Vakuutuksen yleiskuvaus

EU-avustajien ryhmävastuuvakuutus on varallisuusvastuuvakuutus, jonka tarkoituksena on
korvata avustamistoiminnan kohteena olevalle, maataloutta harjoittavalle MTK:n jäsenelle
aiheutunut maatalouden tulotuen menetys, joka
johtuu avustajan puutteellisesta tai virheellisestä toiminnasta avustamistehtävää suorittaessaan.
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Vakuutuksenottaja

liittyvien ehtojen noudattamista koskevien
neuvojen tai ohjeiden puutteellisuudesta tai
virheellisyydestä.
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun EU-avustajan toimeksiantajalleen aiheuttama varallisuusvahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa
olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun
korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana
sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Vakuutuksenottaja on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

Korvattavana vakuutustapahtumana pidetään
tapahtumaa, jonka aiheuttama tulonmenetys on
vähintään 500 euroa.
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5.2

Vakuutetut ja vakuutettu toiminta

Vakuutettuina ovat MTK-yhdistyksen nimeämät
ja MTK:n tai MTK-liittojen hyväksymät EU-avustajat avustustehtävää MTK:n jäsenelle tehdessään.

5.2.1

Vakuutettuina ovat myös maataloustoimintaa
harjoittavat verotusyhtymät, jos avustustoimintaa harjoittava osakas on vakuutettu.

5�2�2

Vakuutettuina ovat myös avustustehtävää tehdessään yritykset, joiden omistus ja äänivalta on
kokonaan vakuutetuilla EU-avustajilla tai heidän
samassa taloudessa asuvilla perheenjäsenillään,
kun avustustyön suorittaja on vakuutettu EUavustaja.

5.2.3

Lisäksi vakuutettuina ovat avustustehtävää tehdessään yritykset, joiden omistus ja äänivalta
on kokonaan MTK-yhdistyksillä tai MTK-liitoilla,
kun avustustyön suorittaja on vakuutettu EUavustaja.
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Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa avustustapahtumissa, joiden kohteena on Suomessa harjoitettava maatilatalous.
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Korvattavat vakuutustapahtumat ja
niihin liittyvät rajoitukset

5�1

Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan näissä ehdoissa
mainituin edellytyksin ja rajoituksin vakuutetun
avustamalleen maatilatalouden harjoittajalle
aiheuttama EU-tulotukijärjestelmään liittyvän,
kansallisen tai EU:n kokonaan tai osittain
rahoittaman päätukihaussa haettavan
maatalouden tulotuen menetys, kun menetys
johtuu avustajan puutteellisesti tai virheellisesti
täyttämästä tukihakemuksesta taikka avustajan
antamien, tukihakemusten täyttämistä tai tukiin
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Vakuutustapahtumiin liittyvät
rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka
aiheutuu vakuutetulle itselleen tai muulle vakuutetulle.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka
aiheutuu yritykselle, yhteisölle tai
yhteenliittymälle, jonka osakkeita vakuutettu
omistaa tai jossa vakuutuksenottajalla muutoin
on määräysvalta.
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka
vakuutettu on aiheuttanut tahallaan.

Korvausta voidaan alentaa tai evätä se
kokonaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon
• törkeällä huolimattomuudella
• ollessaan alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena niin, että tämä seikka on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.
5.2.4

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn
tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, vaikka työn suorittaisi joku muu
kuin vakuutettu.

5.2.5

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka
on aiheutunut avustajalle annetuista, avustettavaa tilaa koskevista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, joita avustajan ei voida katsoa
tienneen virheellisiksi tai puutteellisiksi.

5.2.6

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka
vakuutettu aiheuttaa muussa toiminnassa
kuin toimiessaan maatalouden EU-avustajana.
Muulla toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi viljelysuunnitelman tai lohkokohtaisten muistiinpanojen laatimista.

5.2.7
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Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä
osin kun vakuutettu on sitoutunut laajempaan
korvausvastuuseen kuin hänellä olisi voimassa
olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.

5.2.8

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä
osin kuin se korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta tai vakuutetun muusta vakuutuksesta.

5.2.9

5.2.10 Vakuutuksesta ei korvata henkilö- eikä

esinevahinkoja.

5.2.11 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka

vakuutettu on aiheuttanut muulle maatalouden
harjoittajalle kuin MTK:n tai MTK-yhdistyksen
jäsenelle.
kustannusta, joka liittyy toimeksiantopalkkioon.

kustannuksia, jotka aiheutuvat salassa pidettävän tiedon loukkauksesta tai henkilötietojen lain
vastaisesta käsittelystä.

5.2.14 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka

on aiheutunut vakuutetun konkurssista tai
muusta maksukyvyttömyydestä.

5.2.15 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka

on aiheutunut sodasta, sisällissodasta, kapinasta, terroriteosta, lakosta, työnseisauksesta,
työsulusta tai muusta vastaavasta seikasta tai
olosuhteesta.

Oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutukseen kuuluva vakuutustapahtumaa
koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, vakuutuksenantaja hoitaa sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat
oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa.
6.4

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.
6.5

5.2.12 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai
5.2.13 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai

6.3

Toimenpiteet vakuutustapahtuman
satuttua

Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava
vakuutustapahtumasta vakuutuksenantajalle ja
varattava vakuutuksenantajalle tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus
myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

6.5.1

Vakuutuksenantaja selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta
vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

6.5.2

6

Korvaussäännökset

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai
hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutuksenantajaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole
ilmeisen oikea.

6.1

Vakuutusmäärä

6.5.3

Vakuutusmäärä on 50.000 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana
korvauksissa, vahingon selvitys- ja oikeudenkäyntikuluissa sekä välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakustannuksissa.
Yhden vakuutuskauden kaikista
vakuutustapahtumista korvataan yhteensä
enintään 350.000 euroa.
6.2 Omavastuu
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 250 euron suuruinen omavastuu.

Jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava
tästä vakuutuksenantajalle.
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.

6.5.4
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Muut sovellettavat vakuutusehdot

Tähän vakuutukseen sovelletaan lisäksi Yritysten
yleisiä sopimusehtoja YS15.
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