TUOTE
VASTUUVAKUUTUS
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tuotevastuu tarkoittaa valmistajan, maahantuojan, myyjän tai vuokralleantajan
korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka aiheutuvat yrityksen elinkeinotoiminnas
saan liikkeelle laskeman tuotteen virheellisyydestä tai turvallisuuspuutteesta.

Mikä on

VASTUUVAKUUTUS?
Vastuuvakuutus on sopimus, jolla yritys (=vakuutuksenottaja) siirtää osan omasta vahingonkorvaus
velvollisuudestaan vakuutusyhtiön kannettavaksi.
Vakuutussopimuksen sisällön määrittelevät vakuutuskirja, ehdot ja suojeluohjeet.
Oikea vastuuvakuutusratkaisu perustuu vakuutuksenottajan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella.
Oheisessa taulukossa on kuvattu Ifin tarjoamat vastuuvakuutukset.
Tämä tuote-esite koskee tuotevastuuvakuutusta.

TUOTE

MINKÄ VAHINKOJEN VARALLE?

KENELLE?

Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnasta aiheutuvat henkilö- ja
esinevahingot

Kaikki toimialat

Tuotevastuuvakuutus

Tuotteesta aiheutuvat henkilö- ja esine
vahingot

Maahantuojat, tuottajat, valmistajat
ja B2B-myyjät

Konsulttivastuuvakuutus

Konsulttitoimeksiannon virheellisyydestä
aiheutuvat henkilö-, esine- ja taloudelliset
vahingot

Tekniset konsultit

Taloudellinen vastuuvakuutus

Toimeksiannon virheellisyydestä
aiheutuvat taloudelliset vahingot

Asiantuntijapalvelut

Oikeusturvavakuutus

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut yrityksen
toimintaan liittyen

Kaikki toimialat

Rikosvakuutus

Vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen
ottajan asiakkaalle vakuutuksenottajan
omaisuusrikoksella aiheuttamat vahingot

Kaikki toimialat, erityisesti esim. kaupan
alalla ja toimialat, joissa käsitellään
rahaa tai asiakkaan omaisuutta

Hallinnon vastuuvakuutus

Yhteisölle tai sivulliselle aiheutunut
taloudellinen vahinko, josta vakuutettu
on voimassa olevan oikeuden mukaan
vahingonkorvausvastuussa toimiessaan
hallintoelimen jäsenenä

Kaikki toimialat

Tietoturvavakuutus

Tietoturvaloukkauksen aiheuttamat kustan
nukset vakuutuksenottajalle, toiminnan
keskeytymisestä aiheutuvat taloudelliset
vahingot, korvausvastuu liikesalaisuuksien
paljastumisesta.

Kaikki toimialat

IPR-vakuutus

Aineettomiin oikeuksiin liittyvät oikeuden
käyntikulut ja vahingonkorvausvastuu

Kaikki toimialat, joilla aineettomia
oikeuksia

Lakisääteinen ympäristö
vahinkovakuutus

Ympäristövahingot, kun vahingonaiheuttaja
on maksukyvytön, tuntematon tai ei ole
ottanut vakuutusta

Toiminta, jota varten tarvitaan
ympäristölupa

Potilasvakuutus

Lakisääteinen vakuutus terveyden- ja
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle
aiheutuneille vahingoille

Terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat
yritykset ja yhteisöt
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MITÄ TUOTEVASTUUVAKUUTUS KORVAA?

– Vakuutus korvaa liikkeelle lasketun tuotteen virheelli
syydestä tai puutteellisuudesta aiheutuneet henkilötai esinevahingot.
– Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainittujen tuote
lajien aiheuttamia vahinkoja.
– Vakuutuksenottajan on oltava korvausvastuussa vahin
gosta voimassa olevan oikeuden eli yleensä kauppa-,
tuotevastuu- ja vahingonkorvauslakien tai kansain
välisen kauppalain perusteella.

MILLAISILLE YRITYKSILLE VAKUUTUS SOPII?
– Tuotteiden valmistajille
– Tuotteiden myyjille esimerkiksi yritysten välisessä
kaupassa
– Maahantuojille, jotka tuovat tuotteita ETA-alueelle
liikkeelle laskettavaksi
– Tuotteiden vuokraustoimintaa harjoittaville yrityksille

MIKSI TUOTEVASTUUVAKUUTUS
ON TÄRKEÄ?

– Tuotevastuukorvaukset muodostavat merkittävän
riskin yrityksille, sillä korvauksilla ei ole enimmäis
määrää.
– Riskin suuruus ei riipu yrityksen koosta. Vakuutus on
siksi erityisen tärkeä pienille yrityksille, joilla on rajalli
set resurssit tuoteturvallisuuteen ja laadunhallintaan.
– Kaikista tuotevastuuriskeistä ei voi sopia: kuluttajakau
passa sovellettava tuotevastuulaki velvoittaa ankaraan
tuotevastuuseen, josta ei voi poiketa sopimalla.
– Tuotevastuuvakuutuksella pienet alihankkijat voivat
osoittaa pystyvänsä kantamaan tuotteidensa aiheutta
mat mahdolliset riskit.

VOIMASSAOLO
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella.
Vakuutusturva kattaa vahingot, jotka ilmenevät vakuutuksen voimassaoloalueella voimassaoloaikana.
Vakuutusturvaa kannattaakin jatkaa myös tuotteen myynnin loputtua, koska vahinko voi ilmetä vasta vuosien kuluttua.

Tärkeimmät

RAJOITUKSET

Tuotevastuuvakuutuksessa on muiden vakuutusten
tavoin rajoituksia, eikä se siis kata aivan kaikkia tuote
vastuuvahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi:
– Tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa tai takaisin
vetoa.
– Takaisinveto tarkoittaa vahinkoa, joka syntyy tuotteen
korjaamisen, vaihdon, palauttamisen tai markkinoilta
poistamisen aiheuttamista kustannuksista.
– Vahinkoa, joka aiheutuu tietoisesta lakien, asetusten
tai viranomaisten antamien määräysten taikka ohjei
den vastaisesta toimenpiteestä.
– Puhdasta varallisuusvahinkoa eli taloudellista
vahinkoa, joka ei liity henkilö- tai esinevahinkoon.
VAHINKOESIMERKKEJÄ

Kauppakeskus osti vakuutuksenottajalta jätepuristimen,
jonka asennus- ja käyttöohjeessa oli virhe.

Vakuutuksenottajan valmistamiin pakasteherneisiin oli
joutunut kiviä, mikä ehti aiheuttaa kahdelle asiakkaalle
henkilövahingon ennen kuin vahinko huomattiin.

Henkilövahingot korvattiin tuotevastuuvakuutuksesta.
Virheelliset tuotteet jouduttiin poistamaan markkinoilta.
Tästä aiheutuneet kustannukset korvattiin vakuutuk
senottajan takaisinvetovakuutuksesta.
Yritys myi toiselle yritykselle jättiscreenin kiinnikkeineen
ja asensi sen yrityksen pääkonttoriin. Kuukausi asentami
sen jälkeen jättiscreen putosi liian heikkojen kiinnikkeiden
rikkoutumisen takia pääkonttorin aulan lattialle ja kuvaputki
hajosi.

Muun muassa lasinsiruista ja lattian uusimisesta
aiheutui yli 100 000 euron vahingot.

Virheellisen ohjeen mukaisesti asennettu ja käytetty
puristin rikkoi jätehuoneen nosto-oven. Tuotevastuu
vakuutus korvasi nosto-oven korjauksen.
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TUOTEVASTUUVAKUUTUSTA

voit laajentaa lisätuotteilla
1. TAKAISINVETO-LISÄTUOTE

Takaisinveto-lisätuote kattaa tuotteen markkinoilta pai
kallistamisesta, poistamisesta, vaihdosta, palauttamisesta
taikka korjaamisesta tai tuhoamisesta aiheutuneet
kustannukset, jos tuotteessa on virhe, joka on aiheutta
nut tai uhkaa aiheuttaa tuotevastuuvahingon.

3. TUOTTEEN UUDELLEENASENTAMIS
KUSTANNUKSET -LISÄTUOTE

Takaisinvetovakuutus ei kuitenkaan kata tilannetta, joissa
tuote on virheellinen, mutta siitä ei aiheudu tuotevastuu
vahingon vaaraa.

Tuotteen uudelleenasentamiskustannukset -lisätuote
kattaa korvaavan tai korjatun tuotteen uudelleen asenta
misesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos
tuotteessa on virhe, joka on aiheuttanut tai uhkaa aiheut
taa tuotevastuuvahingon. Kustannuksina korvataan
uuden tuotteen kuljetus- ja asennuskustannukset sekä
kustannukset asennuskohteen korjaamisesta samaan
tasoon, jossa se oli ennen tuotteen vaihtamista.

2. TUOTTEEN VAHINKO –LISÄTUOTE

4. RAJOITETTU VALMISTUSTAKUUVAKUUTUS

Tuotteen vahinko -lisätuote korvaa itse virheellisen
tuotteen, jos se on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa tuote
vastuuvahingon. Korvauksen enimmäismäärä on
tuotteen omakustannushinta.

Rajoitettu valmistustakuuvakuutus kattaa vakuutuksen
ottajalle aiheutuvat kustannukset, jos tuotteessa
on sellainen valmistusvirhe, joka korjaamattomana
aiheuttaa tuotteen toimimattomuuden.

KORVAUKSEN

määrä ja omavastuu
Korvattavat vahingot korvataan tuotevastuuvakuutuksesta enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään
saakka. Korvauksesta vähennetään jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuksenottajan omavastuuosuus,
joka sovitaan vakuutusta otettaessa.

VANHENTUMINEN
Vahinkoilmoitus on esitettävä vakuutusyhtiölle välittömästi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun
vakuutuksenottaja sai tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan. Jos vahinkoilmoitusta ei esitetä edellä
mainitussa ajassa, menettää korvauksenhakija oikeutensa korvaukseen.

IF AUTTAA VAHINGON

ja korvausvelvollisuuden selvittämisessä
Jos vahinko on tapahtunut tai vakuutuksenottajaa vastaan esitetään vaateita, kannattaa heti olla yhteydessä Ifiin.
Yhtiömme selvittää korvattavasta vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon
määrän sekä maksaa mahdollisesta vahinkotapahtumaa koskevasta oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia.
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on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimusta
tehtäessä on tärkeää, että annat oikeat tiedot pyydetyistä
asioista, kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuu
desta. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan
laajuus ja omavastuu ja sen perusteella maksetaan kor
vaus vahingon yllättäessä. Sopimuksen keskeinen sisältö
kerrotaan vakuutuskirjassa.
On tärkeää, että ilmoitat viipymättä havaitsemistasi
virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä
tiedoista.

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole mak
settu eräpäivänä, vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen
14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettä
misestä.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen
irtisanomiseen. Vakuutuksen voi irtisanoa milloin
tahansa. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa
vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutus
yhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa
toistaiseksi. Vakuutusmaksulasku tulee maksaa eräpäivä
nä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
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