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MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT
Yleisiä määräyksiä
1§
(22.12.2008)
Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja 10 a §:n mukaan vakuutettuun apurahansaajaan.
Edunjättäjän kuoltua on edunsaajilla oikeus saada maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen vakuutussumma
maatalousyrittäjän eläkelain ja näiden vakuutusehtojen mukaisesti.
Näissä ehdoissa määritellään edunjättäjä, edunsaajat, vakuutussumman saamisen muut edellytykset sekä vakuutussumman suuruus ja sen suorittaminen.
2§
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), edunjättäjän ja edunsaajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön, sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin perusteisiin sekä näihin vakuutusehtoihin. (29.12.2016)
Näiden ehtojen muutokset tulevat voimaan vahvistamisesta lukien, jollei ehtoja vahvistettaessa toisin määrätä.

Edunjättäjä
3§
(22.12.2008)
Edunjättäjä on sellainen maatalousyrittäjä tai apurahansaaja, joka on maatalousyrittäjän eläkelain 10 §:n tai 10 a
§:n säännösten mukaisesti ottanut sanotussa laissa säädettyä vähimmäiseläketurvaa koskevan vakuutuksen.
Maatalousyrittäjää tai apurahansaajaa pidetään kuitenkin edunjättäjänä 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen
päätyttyä vielä kolme vuotta tai, jos päättymisen syynä on ollut siirtyminen täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle,
viisi vuotta.
Mitä 2 momentissa on määrätty, ei kuitenkaan sovelleta, jos maatalousyrittäjä tai apurahansaaja vakuutuksen
päättyessä kuuluu työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen tai muuhun vastaavaan turvajärjestelmään. Jos maatalousyrittäjä tai apurahansaaja 2 momentissa tarkoitettuna aikana tulee sanottuun turvajärjestelmään, lakkaa hän
olemasta edunjättäjä. (29.12.2016)
4§
Maatalousyrittäjä ei ole edunjättäjä, jos hän on kuollut ennen 1 päivää tammikuuta 1989 tai jos hänen
3 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutuksensa on päättynyt ennen sanottua ajankohtaa.
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5§
Edunjättäjän jälkeen ei suoriteta vakuutussummaa, jos hänen kuolinhetkensä on sen kalenterikuukauden jälkeen,
jona hän oli täyttänyt 68 vuotta tai jos hän oli ennen kuolemaansa siirtynyt maatalousyrittäjien eläkelain
(467/1969) tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle. (19.1.2007)
Vanhuuseläkkeellä tarkoitetaan sellaisia eläkkeitä, jotka tarkoittavat lopullista ratkaisua eläkkeelle siirtymisestä
iän perusteella.
3 momentti on kumottu ehtojen muutoksella 10.1.2005.
6§
(22.12.2008)
Edunjättäjän jälkeen ei makseta vakuutussummaa, jos tällainen korvaus on suoritettava työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta tai muusta vastaavasta turvajärjestelmästä sellaisen työ- tai virkasuhteen perusteella, joka on ollut
3 §:n 1 momentissa tarkoitetun maatalousyrittäjätoiminnan tai apurahalla työskentelyn kanssa rinnakkainen ja
josta edunjättäjä on saanut suuremman ansiotulon kuin maatalousyrittäjätoiminnasta ja apurahalla työskentelystä.
Ratkaistaessa sitä, onko työ- tai virkasuhde maatalousyrittäjätoiminnan tai apurahalla työskentelyn kanssa rinnakkainen, katsotaan työ- tai virkasuhteen päättyneen sen päivän lopussa, jolta sen perusteella viimeksi maksettiin
palkkaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut ansiotulot otetaan huomioon yhden kuukauden ajalta ennen työ- tai virkasuhteen taikka maatalousyrittäjätoiminnan tai apurahalla työskentelyn päättymistä. Edunjättäjän ansiotulona maatalousyrittäjätoiminnasta tai apurahalla työskentelystä pidetään tällöin hänelle maatalousyrittäjän eläkelain säännösten mukaan vahvistettua työtuloa. Jos edunjättäjällä on maatalousyrittäjän eläkelain säännösten mukaan vahvistettuja työtuloja useampia kuin yksi, ansiotulona pidetään vahvistettujen työtulojen yhteismäärää.
(29.12.2016)

Edunsaajat
7§
(29.12.2016)
Vakuutussummaan oikeutettuja edunsaajia ovat:
1) vakuutetun puoliso; ja
2) vakuutetun alle 22-vuotiaat lapset.
Puolisolla tarkoitetaan
1) aviopuolisoa ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolta; tai
2) avopuolisoa eli henkilöä, jonka kanssa vakuutettu kuollessaan eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa vakuutetulla oli tai oli ollut yhteinen lapsi tai jonka kanssa vakuutetulla oli julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.
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Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus vakuutussummaan, avopuolisolla ei ole oikeutta vakuutussummaan. Edellä 2 momentin kohdassa 1 tarkoitetulla henkilöllä ei ole oikeutta vakuutussummaan, jos
vakuutetulla oli kuollessaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu avopuoliso ja hakemus avioliiton tai rekisteröidyn
parisuhteen purkamisesta oli vireillä.
8§
(29.12.2016)
Näitä ehtoja sovellettaessa lapsena pidetään paitsi edunjättäjän omaa lasta, myös
1) aviopuolison lasta, jonka huoltaja sanottu aviopuoliso on tai on ollut lapsen täysi-ikäisyyteen saakka; ja
2) lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut.
2 mom. kumottu ehtojen muutoksella 29.12.2016

Vakuutussumma
9§
(19.1.2007)
Vakuutussumma muodostuu perussummasta, lapsikorotuksista ja tapaturmakorotuksesta. Niiden suuruus määräytyy edunjättäjän kuoliniän ja kuolinvuoden perusteella liitteen A mukaisesti.
10 §
(19.1.2007)
Perussumma maksetaan aina, kun edunjättäjältä jää 7 §:ssä tarkoitettu edunsaaja.
11 §
(19.1.2007)
Perussummaan lisätään lapsikorotus jokaisesta edunsaajana olevasta lapsesta.
12 §
(19.1.2007)
Jos edunjättäjä kuoli tapaturmaisesti, lisätään perussummaan ja lapsikorotuksiin tapaturmakorotus.
Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa vakuutetulle vamman tai sairauden. (29.12.2016)
13 §
(19.1.2007)
Vakuutussummasta on puolison osuus perussumma tapaturmakorotuksineen ja kunkin lapsen osuus lapsikorotus
tapaturmakorotuksineen.
Jos puolisoa ei ole, vakuutussumma jaetaan edunsaajien kesken tasan.
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13 a §
(29.12.2016)
Vakuutussummaa ei makseta henkilölle, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutetun kuoleman.
14 §
(19.1.2007)
Oikeutta vakuutussummaan ei voi pantata eikä luovuttaa toiselle.

Vakuutussumman hakeminen
15 §
(29.12.2016)
Vakuutussumman maksamista varten Melalle on toimitettava korvaushakemus.
2 mom. kumottu ehtojen muutoksella 29.12.2016
16 §
(29.12.2016)
Tapaturmakorotuksen maksamista varten on Melalle toimitettava lääkärin antama kuolintodistus, joka osoittaa
kuoleman tapaturman seuraukseksi, sekä Melan pyynnöstä myös poliisitutkintapöytäkirja.
17 §
(29.12.2016)
Edunjättäjän avopuolison ollessa korvauksenhakijana Melalle on tarvittaessa toimitettava julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta ja muita mahdollisia korvausasian ratkaisemiseksi tarvittavia
selvityksiä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asumisesta.
18 §
(29.12.2016)
Korvauksenhakija on velvollinen pyynnöstä antamaan Melalle myös muita korvausasian ratkaisemiseksi tarvittavia
selvityksiä.
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(29.12.2016)

Vakuutussumman maksaminen
19 §
(29.12.2016)
Melan on maksettava vakuutussumma tai sen riidaton osa viivytyksettä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä,
kun se on saanut riittävät selvitykset ja tiedot, jotka osoittavat edunsaajan oikeuden vakuutussummaan tai sen
riidattomaan osaan. Melan on ilmoitettava kielteisestä päätöksestä vastaavassa määräajassa.
20 §
(29.12.2016)
Suorituksen viivästyessä Melan on maksettava sille korkolain mukaan määräytyvää vuotuista viivästyskorkoa.

Voimaantulo
21 §
(19.1.2007)
Nämä ehtojen muutokset tulevat voimaan 19 päivänä tammikuuta 2007 ja niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.
Jos edunjättäjä on kuollut joulukuun 31 päivän 2006 ja tammikuun 20 päivän 2007 välisenä aikana eikä hänellä
ollut kuollessaan 7 §:ssä mainittuja edunsaajia, vakuutussummaan oikeutettuina edunsaajina ovat sellaiset edunjättäjän 18 vuotta täyttäneet lapset ja vanhemmat, joiden työkyky ja varallisuus ovat niin vähäiset, että he elatukseensa nähden ovat olleet huomattavasti riippuvaisia edunjättäjästä. Vanhempina pidetään tällöin myös kasvattivanhempia. Edellä tarkoitetusta edunsaajasta on eläkelaitokselle toimitettava sosiaalilautakunnan antama selvitys, joka osoittaa, että edunsaaja on riippuvuutensa perusteella oikeutettu vakuutussummaan.
Muut maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutusehtojen voimaantulosäännökset:
Alkuperäisten ehtojen 9.1.1989 voimaantulosäännös.
Näitä ehtoja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1989 alkaen.
Ehtojen muutoksen 18.5.1995 voimaantulosäännös.
Vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.
Ehtojen muutoksen 27.1.1998 voimaantulosäännös.
Vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
Ehtojen muutoksen 10.1.2005 voimaantulosäännös.
Tämä vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Ehtojen muutoksen 16.1.2008 voimaantulosäännös.
Tämä muutos tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2008 ja sitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut 1 päivänä
tammikuuta 2008 tai sen jälkeen.
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Ehtojen muutoksen 22.12.2008 voimaantulosäännös.
Nämä vakuutusehtojen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja niitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen.
Ehtojen muutoksen 28.12.2011 voimaantulosäännös.
Nämä vakuutusehtojen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja niitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen.
Ehtojen muutoksen 29.12.2016 voimaantulosäännös.
Nämä vakuutusehtojen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja niitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.

