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MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN 13 §:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT 
19.1.2007 
 
Yleisiä määräyksiä 
 
1 §  
 
Näitä vakuutusehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain 13 §:ssä tarkoitettuun vakuutukseen. 
 
Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
(vakuutuksenantaja) kanssa ja siten järjestänyt maatalousyrittäjän eläkelain 13 §:n mukaisen eläketurvan. 
 
2 §  
 
Vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan 
lainsäädäntöön, sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin 
perusteisiin ja vakuutusehtoihin sekä vakuutussopimuksen määräyksiin.  
 
Vakuutuksen voimassaolo 
 
3 § 
  
Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuu-
tussopimuksessa ole toisin sovittu taikka 4 tai 5 §:stä muuta johdu.  
 
Vakuutussopimuksessa määrätään vakuutuksen voimaantuloaika, joka voi olla aikaisintaan hakemuspäivä.  
 
Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana vakuutus on tullut voimaan. Tä-
män jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.  
 
4 § 
 
Vakuutuksen voimassaolo päättyy vakuutuksenottajan maatalousyrittäjätoiminnan päättyessä. Vakuutus päättyy 
myös silloin, kun vakuutuksenottaja on vakuutettava maatalousyrittäjän eläkelain 10 §:n mukaan.  
 
Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vakuutuksenantajalle vakuutuksen päätty-
miseen vaikuttavista seikoista.    
Vakuutuksen irtisanominen 
 
5 §  
 
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään aikaisintaan sen kuukauden loppuun, jona va-
kuutuksenottaja on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti vakuutuksenantajalle.  
 
Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus ainoastaan vakuutuksenottajan vakuutusmaksujen 
suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta.  
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Työeläkevakuutusmaksu 
 
6 §  
 
Työeläkevakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi eräpäivänä, joka on sovittujen kalenterikuukausien 25. päivä. 
Vakuutuksen päättyessä työeläkevakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.  
 
Jos edellä tässä pykälässä tai näiden vakuutusehtojen jäljempänä olevissa pykälissä tarkoitettu eräpäivä on arki-
lauantai, pyhäpäivä tai juhannusaatto, pidetään eräpäivänä seuraavaa arkipäivää. Samoin menetellään, jos erä-
päivä on velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu päivä, jona pankkien maksujärjestelmät eivät säädöskokoel-
massa julkaistavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole käytössä.  
 
Työeläkevakuutusmaksun viivästyminen 
 
7 § 
 
Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, työeläkevakuutusmaksua korotetaan erä-
päivästä maksun suorituspäivään korkolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella 
viivästyskorolla maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:n mukaisesti.(16.3.2013) 
 
Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan ulosottaa viivästyskorkoineen 
ilman tuomiota tai päätöstä maatalousyrittäjän eläkelain 28 §:n mukaisesti.  
 
8 §  
 
Jos vakuutuksenottaja on toistuvasti jättänyt työeläkevakuutusmaksun suorittamatta viimeistään eräpäivänä tai 
jos vakuutuksenantaja on joutunut perimään työeläkevakuutusmaksua ulosottoteitse, vakuutuksenantajalla on 
oikeus muuttaa vakuutusmaksu erääntymään toisin kuin 6 §:n 1 momentin mukaan on sovittu.  
 
Vakuutusehtojen voimaantulo 
 
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 19 päivänä tammikuuta 2007. Näitä vakuutusehtoja sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2007 alkaen. 
 
Muut maatalousyrittäjän eläkelain 13 §:n mukaisen vakuutuksen vakuutusehtojen voimaantulosäännökset: 
 
Ehtojen muutoksen 16.3.2013 voimaantulosäännös. 
Tämä vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2013. 
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