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TUOTEVASTUUvakuutus

Tuotevastuu tarkoittaa valmistajan, maahantuojan, myyjän tai vuokralle antajan
korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka aiheutuvat yrityksen elinkeinotoiminnassaan
liikkeelle laskeman tuotteen virheellisyydestä tai turvallisuuspuutteesta.

MITÄ TUOTEVASTUUVAKUUTUS KORVAA?
– Vakuutus korvaa liikkeelle lasketun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta aiheutuneet
henkilö- tai esinevahingot.
– Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainittujen
tuotelajien aiheuttamia vahinkoja.
– Vahinko on todettava vakuutuskauden aikana ja sen
tulee sattua vakuutuksen voimassaoloalueella.
– Vakuutuksenottajan on oltava korvausvastuussa
vahingosta voimassa olevan oikeuden eli yleensä
kauppa-, tuotevastuu- ja vahingonkorvauslakien tai
kansainvälisen kauppalain perusteella.

MILLAISILLE YRITYKSILLE VAKUUTUS
SOPII?

– Tuotteiden valmistajille
– Tuotteiden myyjille
– 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 enimmäismäärää.
– Riskin suuruus ei riipu yrityksen koosta. Vakuutus
on siksi erityisen tärkeä pienille yrityksille, joilla on
rajalliset resurssit tuoteturvallisuuteen ja laadunhallintaan.
– Kaikista tuotevastuuriskeistä ei voi sopia: kuluttajakaupassa sovellettava tuotevastuulaki velvoittaa
ankaraan tuotevastuuseen, josta ei voi poiketa
sopimalla.
– Tuotevastuuvakuutuksella pienet alihankkijat voivat
osoittaa pystyvänsä kantamaan tuotteidensa aiheuttamat mahdolliset riskit.

MIKSI VAKUUTUS KANNATTAA OTTAA
IFISTÄ?

– Markkinoiden kattavimmat lisäturvat ja ainutlaatuinen rajoitettu valmistustakuu korvaavat laajasti
myös yrityksen omia kustannuksia.
– Vahinkokäsittely sujuu kuten pitääkin. Yli puolet
vahinkoilmoituksista ratkaistaan 24 tunnin sisällä,
ja vahinkoasiakkailtamme saamme keskimäärin 4,5

pistettä viidestä.
– Selvitämme mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, ja säästämme
asiakkaidemme aikaa ja vaivaa. Globaali verkosto
takaa nopean ja asiantuntevan palvelun sattuipa
vahinko missä tahansa.
– Vakuutus kattaa myös mahdolliseen vahinkoa
koskevaan oikeudenkäyntiin liittyviä kustannuksia.

VAHINKOESIMERKKEJÄ

1. Kauppakeskus ostaa vakuutuksenottajalta jätepuristimen, jonka asennus- ja käyttöohjeessa on virhe.
Virheellisen ohjeen mukaisesti asennettu ja käytetty
puristin rikkoo jätehuoneen nosto-oven. Tuotevastuuvakuutus korvaa nosto-oven korjauksen.
2. Väärästä metallista valmistettua levylaippaerää
käytetään vakuutuksenottajan asiakkaiden tuotteissa
komponenttina. Kun virhe havaitaan, lopputuotteet
on hävitettävä ja niiden tilalle valmistettava uudet
tuotteet. Tuotevastuuvakuutus korvaa vialliset lopputuotteet ja valmistuskustannukset.
3. Vakuutuksenottajan valmistama koneenosa pettää
vaurioittaen asiakkaan valmistaman ja Itävaltaan
toimittaman koneen muita osia. Tuotevastuuvakuutus
korvaa koneen korjauksen sisältäen mm. korjaajien
matkat Suomesta Itävaltaan.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET

Tuotevastuuvakuutuksessa on muiden vakuutusten tavoin rajoituksia, eikä se siis kata aivan kaikkia
tuotevastuuvahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata
esimerkiksi:
– Tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa tai takaisinvetoa. Takaisinveto tarkoittaa vahinkoa, joka syntyy tuotteen korjaamisen, vaihdon, palauttamisen tai
markkinoilta poistamisen aiheuttamista kustannuksista. Tuotevastuuvakuutusta voi laajentaa takaisinvetovakuutuksella ja tuotteen vahinko -vakuutuksella, jotka korvaavat näitä kustannuksia.
– Vahinkoa, joka aiheutuu tietoisesta lakien, asetusten
tai viranomaisten antamien määräysten taikka
ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä.
– Puhdasta varallisuusvahinkoa eli taloudellista
vahinkoa, joka ei liity henkilö- tai esinevahinkoon.

KORVAUKSEN MÄÄRÄ JA OMAVASTUU

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

VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun tuoteryhmän
ja vakuutuksenottajan liikevaihdon perusteella.

2. TUOTTEEN UUDELLEENASENTAMISKUSTANNUKSET -VAKUUTUS

Tuotteen uudelleenasentamiskustannukset -vakuutus
kattaa korvaavan tai korjatun tuotteen uudelleen
asentamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset,
jos tuotteessa on virhe, joka on aiheuttanut tai uhkaa
aiheuttaa tuotevastuuvahingon. Kustannuksina korvataan uuden tuotteen kuljetus- ja asennuskustannukset
sekä kustannukset asennuskohteen korjaamisesta samaan tasoon, jossa se oli ennen tuotteen vaihtamista.
3. TUOTTEEN VAHINKO -VAKUUTUS

VOIMASSAOLOALUE JA -AIKA

Vakuutusturva kattaa vahingot, jotka ilmenevät
vakuutuksen voimassaoloalueella voimassaoloaikana.
Vakuutusturvaa kannattaakin jatkaa myös tuotteen
myynnin loputtua, koska vahinko voi ilmetä vasta
vuosien kuluttua.

TUOTEVASTUUVAKUUTUKSEN
LISÄTURVAT

Tuotevastuuvakuutusta voi laajentaa seuraavilla lisävakuutuksilla:

Tuotteen vahinko -vakuutus korvaa itse virheellisen
tuotteen, jos se on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa
tuotevastuuvahingon. Korvauksen enimmäismäärä on
tuotteen omakustannushinta.
4. RAJOITETTU VALMISTUSTAKUUVAKUUTUS

Rajoitettu valmistustakuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajalle aiheutuvat kustannukset, jos tuotteessa
on sellainen valmistusvirhe, joka korjaamattomana
aiheuttaa tuotteen toimimattomuuden. Tästä on
tarkempaa tietoa erillisessä esitteessä.

1. TAKAISINVETOVAKUUTUS

Takaisinvetovakuutus kattaa tuotteen markkinoilta
paikallistamisesta, poistamisesta, vaihdosta, palauttamisesta taikka korjaamisesta tai tuhoamisesta aiheutuneet kustannukset, jos tuotteessa on virhe, joka on
aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa tuotevastuuvahingon.
Takaisinvetovakuutus ei kuitenkaan kata tilannetta,
joissa tuote on virheellinen, mutta siitä ei aiheudu
tuotevastuuvahingon vaaraa. Tämänkin riskin voit
vakuuttaa rajoitetulla valmistustakuuvakuutuksella.

TOIMI NÄIN VARMISTAAKSESI TÄYDEN
KORVAUKSEN VAHINGON SATTUESSA
1. Ilmoita vakuutusta tehdessäsi tuotteiden laji mahdollisimman tarkasti ja pidä tiedot ajan tasalla.
2. Ilmoita vahingosta mahdollisimman pian ja aina
viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun saat tiedon
mahdollisesta korvausvelvollisuudestasi. Vakuutus
ei korvaa vahinkoa, josta ei ilmoiteta ajoissa.
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