Lue lisää

Rajoitettu

VALMISTUSTAKUUVASTUU

Tuotteen valmistaja antaa yleensä tuotteelleen takuun. Takuusta aiheutuvia
kustannuksia eivät tavanomaiset vastuuvakuutukset korvaa.
Tätä varten olemme kehittäneet Suomen markkinoilla ainutlaatuisen vakuutuksen,
jolla yritys voi vakuuttaa riskin siitä, että heidän valmistamansa tuote ei toimi
eikä siten täytä heidän toimitukselleen asetettuja vaatimuksia.

MITÄ RAJOITETTU VALMISTUSTAKUUVAKUUTUS KORVAA?

Rajoitettu valmistustakuuvakuutus korvaa valmistetun ja luovutetun/myydyn tuotteen virheellisyyden
korjaamisesta syntyviä kustannuksia tai tuotteen
korvaamisen uudella tuotteella, mikäli se on kustannuksiltaan korjaamista halvempaa.

MITÄ TARKOITAMME VALMISTUSVIRHEELLÄ?
TUOTTEEN VALMISTUSVIRHE

Valmistusvirheenä pidetään valmistusprosessin yhteydessä syntynyttä tuotteen tai tavaran virhettä.Valmistusvirheeksi ei katsota sitä, että tuotteen virheellisyys
on seurausta tuotekehityksen tai tuotesuunnittelun
virheestä taikka siitä, että tuotteeseen liittyvät ohjeet
ovat virheellisiä.

VALMISTUSVIRHEEN TOTEAMINEN

Korvauksen edellytyksenä on, että valmistusvirhe on
todettu sen jälkeen, kun tuote on luovutettu tai myyty
ostajalle, ja virhe on todettu 6 kuukauden kuluessa
luovutuksesta tai myynnistä.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET

Rajoitettu valmistustakuuvakuutus sisältää joitakin
tärkeitä rajoituksia. Osa rajoituksista perustuu siihen,
ettei valmistusvirhevakuutuksesta haluta korvata
sellaisia vahinkoja, jotka korvataan jo muusta vakuutuksesta.
Rajoitettu valmistustakuuvakuutus ei esimerkiksi
korvaa seuraavia vahinkoja
– kysymyksessä on toiselle aiheutettu henkilö- tai
esinevahinko tai sen välitön seurausvahinko

– kustannuksia, kun luovutetun tuotteen virheellisyys
tai puutteellinen turvallisuus aiheuttaa tai uhkaa
aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoa eikä kustannuksia, jotka syntyvät tällaisen tuotteen korjaamisesta, korvaamisesta uudella tuotteella, vaihdosta,
palauttamisesta tai markkinoilta poistamisesta
– kun korvausvastuu perustuu sellaiseen valmistusvirheeseen, joka on seuraus tekijöistä tai olosuhteista, joiden perusteella on ollut ennalta arvattavissa, että tuote tulee olemaan virheellinen
– kustannuksia, jotka aiheutuvat tai joita voidaan
pitää tuotekehityskustannuksina.

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN JA
VAKUUTUSKIRJAAN

Vakuutusehdot ja vakuutuksenottajalle annettava
vakuutuskirja antavat tarkemmat tiedot vakuutuksen
sisällöstä ja korvausrajoituksista. Tutustu niihin huolellisesti.

ESIMERKKI 1.
Yritys valmisti laivan asennuslohkoja. Valmistusvaiheessa lohkojen osat kääntyivät väärin päin
ja kun ne asennettiin laivaan, huomattiin, että
vasemmanpuoleinen olikin oikeanpuoleinen ja
päinvastoin. Osat saatiin sovitettua kuitenkin
paikalleen, mutta niihin jouduttiin tekemään
korjaustoimenpiteitä, jotta ne saataisiin toimimaan oikein.
Korjauskustannukset lohkon korjauksesta korvattiin rajoitetusta valmistustakuuvakuutuksesta.
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