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Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Gäller från 1.10.2019
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Grupp-produktansvarsförsäkring
Grupp-produktanavarsförsäkringens villkor fastställer försäkringens innehåll tillsammans med
de allmänna avtalsvillkoren FS01.7, försäkringsbrevet samt specialvillkoren som anges i
försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som
utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.
Den försäkrade verksamheten samt de nyckeltal (t.ex. lönesumma eller personantal) som meddelats
Fennia och som utgör grunden för bedömning av riskens omfattning och försäkringspremien anges i
försäkringsbrevet.
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Försäkringens syfte
Fennia (nedan försäkringsbolaget) förbinder sig att enligt dessa villkor och de allmänna
avtalsvillkoren
-

2

ersätta i punkt 4. nämnda skador och i villkoren särskilt nämnda övriga kostnader
sköta utredningen av skadeersättningens grunder och belopp
underhandla med den som kräver ersättning och
sköta eller ersätta rättegången, om ersättningsfrågan går till domstolsbehandling.

Försäkrade och försäkrad verksamhet
Försäkrade är de personmedlemmar i den lokala producentföreningen, som på av medlemmen
ägd eller besutten lantbrukslägenhet idkar jord- eller skogsbruk eller vidareförädling av på
lägenheten huvudsakligen självproducerade jordbruks- och skogsbruksprodukter samt
medlemmens barn under 15 år, som bor i samma hushåll med medlemmen. Ovan nämnda
försäkrade är försäkrade också som idkare av annan verksamhet, om huvuddelen av
lägenhetens omsättning utgörs av ovan nämnd verksamhet.

Försäkrade är också bolag som idkar jord- eller skogsbruk eller vidareförädling av jord- eller
skogsbruksprodukter förutsatt att ovan nämnda försäkrade äger mera än hälften av bolagets
aktier eller andelar och att bolagets omsättning under föregående räkenskapsperiod har varit
högst 510 000 €.
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Försäkringens försäkringsbelopp, serieskada och giltighetsområde

3.1

Försäkringsbelopp
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias
ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.
För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod ersätts högst det dubbla beloppet
av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

3.2

Serieskada
Skador föranledda av samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada
(serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om
sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den
försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

3.3

Giltighetsområde
Försäkringen är giltig i Finland och gäller skador som framträtt i Finland.
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Skadefall som ersätts

4.1

Person- och sakskador
Försäkringen ersätter person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten inom försäkringens
giltighetsområde förorsakats en annan person genom en överlåten produkt,



om skadan konstateras under försäkringsperioden och
om den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.

Därtill ersätts tillbakadragningsskador enligt punkt 4.2.
4.2

Tillbakadragningsskador
Försäkringen ersätter kostnader som förorsakats av att en fel- aktig eller till sin säkerhet bristfällig
produkt dras tillbaka från marknaden. Detta förutsätter att tillbakadragningen grundar sig på sådan
felaktighet i produkten, som har förorsakat eller av vilken man kan vänta sig att den förorsakar
sådan skada, som ersätts med stöd av punkt 4.1 i dessa försäkringsvillkor.
Från försäkringen ersätts skäliga kostnader för att lokalisera, dra tillbaka, granska eller förstöra den
skadliga produkten eller för att transportera den tillbaka till den försäkrade eller hans representant.
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Ersättningsbegränsningar

5.1

Skada som förorsakas den försäkrade
Försäkringen ersätter inte skada som förorsakas den försäkrade.

5.2

Såld eller överlåten produkt
Försäkringen ersätter inte skada som förorsakas själva produkten

5.3

Foderlagen
Försäkringen ersätter inte skada för vilken den försäkrade på basis av foderlagen (86/2008) är
ersättningsansvarig. Från försäkringen ersätts dock skada, som förorsakats av felaktighet i
självproducerat hö, ensilage eller självproducerad säd. I dylika skadefall är den försäkrades självrisk
fem gånger grundsjälvriskens belopp.

5.4

Föreskrifter givna av Djurens hälsa ETT r.f.
Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att djur införts från utlandet i strid mot
föreskrifter givna av Djurens hälsa ETT r.f.

5.5

Säkerhetsföreskrifter
Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom att i försäkringsvillkoren eller annars
skriftligen givna säkerhetsföreskrifter för förebyggande av eller begränsande av skador eller att
myndigheternas bestämmelser inte följts,

5.6

Annan försäkring
Försäkringen ersätter inte skada till den del skadan ersätts av försäkringstagarens eller den
försäkrades annan gällande produktansvarsförsäkring.

5.7

Överlåten mjölk
Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av åt annan näringsidkare överlåten mjölk, som
innehåller antibiotika eller annat läkemedel.
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Utlåtande av myndighet
Försäkringsbolaget har rätt att erhålla utlåtande av myndighet eller annan motsvarande opartisk
sakkunnig, om den felaktighet i produkten som förorsakat skadan.

