MYEL-VAKUUTUKSET
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Vapaaehtoinen MYEL-vakuutus
Sinut on vakuutettu vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella,
joka kartuttaa sinulle työeläkettä maatalousyrittäjätyöstäsi.
Vakuutuksesi työtulo perustuu työpanokseesi yrityksessä. Muista
pitää työtulosi oikealla tasolla, sillä sen perusteella määräytyvät
työeläkkeen lisäksi ansionmenetyskorvausten, kuten tapaturma- ja
sairauspäivärahan määrä. Työtulo huomioidaan myös esimerkiksi
Kelan maksaman vanhempainpäivärahan määrässä.
Hae tapaturmavakuutus erikseen
Vapaaehtoiseen MYEL-vakuutukseen ei sisälly työtapaturma- ja
ammattitautiturvaa eikä ryhmähenkivakuutusta.
Työtapaturmien varalle sinun kannattaa ottaa MYEL-vakuu
tuksesi rinnalle vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautiva
kuutus eli työajan MATA-vakuutus. Muista vakuuttaa myös vapaaaikasi Melan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, joka korvaa kat-
tavasti harrastuksissa ja yksityistalouden töissä sattuneet vahingot.
Voit hakea tapaturmavakuutuksia sähköisessä asiointipalvelu
samme mela.fi/asiointipalvelut.
Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksusi lasketaan henkilökohtaisesta työtulostasi. Saat
ensimmäisen vakuutusmaksulaskusi lähipäivinä postitse. Jatkossa
saat laskun neljännesvuosittain. Vakuutusmaksulaskut voit mak
saa helposti e-laskuna verkkopankissa tekemällä asiasta sopi
muksen oman pankkisi kanssa.
Kaikki Melan vakuutusmaksut, myös vapaaehtoisten vakuutusten maksut, voi vähentää verotuksessa.
Jos et maksa vakuutusmaksulaskua ajallaan, lähetämme siitä
maksumuistutuksen. Jos maksusi jäävät kehotuksesta huolimatta
maksamatta, voi Mela irtisanoa vapaaehtoiset vakuutukset.
Ilmoita muutoksista
Kun työskentelyssäsi tai yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia,
ilmoita niistä meille. On tärkeää, että työtulosi vastaa työpanos
tasi. Kun tilasi pinta-ala kasvaa yli viiden MYEL-hehtaarin, kuulut
pakollisin MYEL-vakuutuksen piiriin.

Huolehdi muutosten ilmoittamisesta ajoissa. Teemme muu
tokset vakuuksiin aina ilmoituspäivästä, emme takautuvasti.
Ota aina yhteyttä Melaan kun
• yritysmuoto muuttuu
• yrittäjien lukumäärä muuttuu
• aloitat liitännäistoimintaa
• perheenjäsen aloittaa tai päättää työskentelyn yrityksessä
• lähdet töihin ulkomaille tai muutat toiseen maahan
• ostat tai myyt maatalous- tai metsämaata
• vuokraat maata tai luovut vuokraamastasi maasta.
Vakuutuksen päättyminen
Kun työskentelysi päättyy tai vakuuttamisen ehdot eivät täyty,
tulee vakuutus päättää. Ilmoita aina muutoksista Melaan.
Jos haluat irtisanoa vakuutuksen, tee siitä kirjallinen, allekir
joitettu ilmoitus. Vakuutus päättyy aikaisintaan sen kuukauden
loppuun, jona irtisanomisilmoitus saapuu Melaan.
Muutoksenhaku
Jos olet tyytymätön vakuutuspäätökseesi, voit hakea siihen muu
tosta. Muutoksenhaku pitää tehdä kirjallisesti työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun sait
tiedon päätöksestä. Muutoksenhakuohjeet ovat vakuutuspäätök
sesi liitteenä.
Tietosuoja ja tietojen käyttö
Melan käsittelemään vakuutus- ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu
muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Mela-turva-asiasi
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi

4624 Mela 10/2020

Mela palvelee monipuolisesti

Maatalousyrittäjän eläkelain 13 §:n mukaisen
vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen
vakuutusehdot
laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kulut
tua kirjallisesta irtisanomisesta.

2§
Vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan oikeudet ja velvolli
suudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön,
sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, sosiaali- ja
terveysministeriön vahvistamiin perusteisiin ja vakuutusehtoihin
sekä vakuutussopimuksen määräyksiin.

Työeläkevakuutusmaksu
6§
Työeläkevakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi eräpäivänä, joka
on sovittujen kalenterikuukausien 25. päivä. Vakuutuksen päät
tyessä työeläkevakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.
Jos edellä tässä pykälässä tai näiden vakuutusehtojen jäljem
pänä olevissa pykälissä tarkoitettu eräpäivä on arkilauantai, py
häpäivä tai juhannusaatto, pidetään eräpäivänä seuraavaa arki
päivää. Samoin menetellään, jos eräpäivä on velkakirjalain 5 §:n 2
momentissa tarkoitettu päivä, jona pankkien maksujärjestelmät
eivät säädöskokoelmassa julkaistavan Suomen Pankin ilmoituk
sen mukaan ole käytössä.

Vakuutuksen voimassaolo
3§
Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo
jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutussopimuksessa
ole toisin sovittu taikka 4 tai 5 §:stä muuta johdu.
Vakuutussopimuksessa määrätään vakuutuksen voimaantulo
aika, joka voi olla aikaisintaan hakemuspäivä. Ensimmäinen va
kuutuskausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana
vakuutus on tullut voimaan. Tämän jälkeen vakuutuskausi on
kalenterivuosi.

Työeläkevakuutusmaksun viivästyminen
7§
Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäi
vänä, työeläkevakuutusmaksua korotetaan eräpäivästä maksun
suorituspäivään korkolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun kor
kokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla maatalousyrittä
jän eläkelain 25 §:n mukaisesti. (16.3.2013)
Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään
eräpäivänä, se voidaan ulosottaa viivästyskorkoineen ilman tuo
miota tai päätöstä maatalousyrittäjän eläkelain 28 §:n mukaisesti.

4§
Vakuutuksen voimassaolo päättyy vakuutuksenottajan maata
lousyrittäjätoiminnan päättyessä. Vakuutus päättyy myös silloin,
kun vakuutuksenottaja on vakuutettava maatalousyrittäjän elä
kelain 10 §:n mukaan.
Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vakuutuksenantajalle vakuutuksen päättymiseen vaikut
tavista seikoista.

8§
Jos vakuutuksenottaja on toistuvasti jättänyt työeläkevakuutus
maksun suorittamatta viimeistään eräpäivänä tai jos vakuutukse
nantaja on joutunut perimään työeläkevakuutusmaksua ulosot
toteitse, vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksu
erääntymään toisin kuin 6 §:n 1 momentin mukaan on sovittu.

Vakuutuksen irtisanominen
5§
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään
aikaisintaan sen kuukauden loppuun, jona vakuutuksenottaja on
ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti vakuutuksenantajalle.
Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus
ainoastaan vakuutuksenottajan vakuutusmaksujen suorittamisen

Voimaantulo
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 19 päivänä tammikuuta
2007. Näitä vakuutusehtoja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2007 alkaen.
Muut maatalousyrittäjän eläkelain 13 §:n mukaisen vakuutuk
sen vakuutusehtojen voimaantulosäännökset:
Ehtojen muutoksen 16.3.2013 voimaantulosäännös.
Tämä vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 16 päivänä
maaliskuuta 2013.
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Yleisiä määräyksiä
1§
Näitä vakuutusehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain
13§:ssä tarkoitettuun vakuutukseen.
Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuu
tussopimuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (vakuutuksenantaja) kanssa ja siten järjestänyt maatalousyrittäjän eläkelain 13
§:n mukaisen eläketurvan.
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