MATA-VAKUUTUKSET
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Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Sinut on vakuutettu vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksella.
Vakuutus on voimassa niin kauan kuin työajan
MATA-vakuutuksesi on voimassa.
Mitä vapaa-ajan vakuutus korvaa?
Vapaa-ajan vakuutus korvaa vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ja
on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vakuutus korvaa muun muassa hoidon ja lääkkeet sekä hoi
tomatkoista aiheutuneita kuluja. Tapaturman hoitokulut korva
taan ilman ylärajaa ja korvauksen saa myös pysyvästä haitasta.
Vapaa-ajan vakuutus korvaa esimerkiksi:
• yksityistalouden töissä esimerkiksi keittiöaskareissa
ja kodin remonttitöissä sattuneet tapaturmat
• vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat
• ulkomailla matkustaessa sattuneet tapaturmat.

vakuutuksen vuosityöansio on sama kuin työajan vakuutuksessa.
Jos sinulla on pakollinen työajan MATA-vakuutus ja vuosi
työansiosi jää alle vähimmäisvuosityöansion, vapaa-ajan vakuu
tuksen perusteena käytetään vähimmäisvuosityöansiota.
Vähimmäisvuosityöansiota ei sovelleta, jos sinulle maksetaan
vanhuuseläkettä, pysyvää työkyvyttömyyseläkettä, pysyvää täyttä
tapaturmaeläkettä tai liikennevahingon ansionmenetyskorvaus
ta. Ilmoitathan Melaan näistä etuuksista, niin tiedämme huomioi
da tämän vakuutuksessasi.
Mikäli sinulle sattuu tapaturma eläkkeellä ollessasi, yhteenso
vitetaan saamasi korvaus työeläkkeen kanssa.

Vakuutuksen irtisanominen
Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa:
• sairauksia
• tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä
• liikennevahinkoja tai -tapaturmia, jotka korvataan muun
lain nojalla. Esimerkiksi moottoriurheilussa ja päältä
ajettavalla ruohonleikkurilla sattuneet tapaturmat kuuluvat
pääsääntöisesti liikennevakuutuksen piiriin.
Urheiluharrastusta varten kannattaa riittävän vakuutusturvan varmistamiseksi ottaa erillinen, lajiin räätälöity ja lajiliiton tarjoama ur
heilu- tai lisenssivakuutus.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vain tapaturmavam
man hoitokulut ulkomailla, joten ulkomaanmatkoja varten on
syytä olla myös erillinen matkavakuutus.

Vuosityöansio vakuutuksen perusteena
Vapaa-ajan vakuutuksesi perustuu vuosityöansioosi, jonka perusteella lasketaan korvaustesi ja vakuutusmaksujesi määrä. Vapaa-ajan

Jos haluat irtisanoa vapaa-ajan vakuutuksesi, tee siitä kirjallinen,
allekirjoitettu ilmoitus. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomi
silmoituksen saavuttua Melaan.
Mela voi irtisanoa vapaa-ajan vakuutuksen, jos vakuutusmak
suja ei makseta.

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

Tapaturman sattuessa
Jos sinulle sattuu vapaa-ajallasi tapaturma, hakeudu ripeästi hoi
toon ja toimita vahinkoilmoitus viipymättä Melaan. Sinulle mah
dollisesti maksettavat korvaukset eivät vaikuta vakuutusmaksusi
määrään.

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

4621 Mela 2/2022

Mela palvelee monipuolisesti

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilain 124 §:n mukaisen
vapaa-ajan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot
1 § Yleisiä määräyksiä

4 § Vakuutusmaksu

Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am
mattitautilain (873/2015) 124 §:ssä tarkoitettu maatalousyrittäjä
tai apurahansaaja, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuu
tuksenantajan kanssa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am
mattitautilain 124 §:n mukaisesta vapaa-ajan vapaaehtoisesta
tapaturmavakuutusturvasta.
Vakuutuksenantaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos.
Vakuutuksenottajan ja edunsaajan sekä vakuutuksenantajan
oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan
lainsäädäntöön, vakuutusehtoihin ja vakuutussopimukseen.

Vakuutusmaksu määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maa
talousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 109 §:n nojalla
vahvistamien perusteiden mukaan.
Vakuutusta otettaessa ja vakuutuksen voimassaolon jatkues
sa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 125 §:n
2 momentin mukaisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää
kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritet
tavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä va
kuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi. Muutoin eräpäivä on
tammikuun 20 päivä.

2 § Vakuutuksen voimassaolo

5 § Vakuutuksenantajan oikeus
irtisanoa vakuutus

3 § Vakuutussopimus
Vakuutussopimukseen merkitään vakuutuksenottajan nimi, maa
talousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 126 §:n mu
kaisesti määräytyvän vuosityöansion perusteet ja vakuutuksen
voimassaoloaika.
Vakuutussopimukseen merkitään myös vakuutuksenottajan
128 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus vakuutuksen päättymi
sen aiheuttavasta seikasta.

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuk
senottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksa
misen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvaus
asian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä
tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeu
detonta taloudellista hyötyä.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30
vuorokauden kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisa
nomisen syy on erääntyneen vakuutusmaksun maksamatta jät
täminen, vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on
maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan
päättymistä.
Vakuutuksen päättymisestä vakuutuksenantajan irtisanomisen
johdosta annetaan päätös.

6 § Vakuutusehtojen muutokset
Jos vakuutuksen ehtoja muutetaan, vakuutusehtojen muutokset
tulevat voimaan muutosten vahvistamisen jälkeen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä ajankohtana.

Voimaantulo
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022.
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Vakuutus alkaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti
tautilain 115 §:n mukaisesti aikaisintaan sitä seuraavasta päivästä,
jona Maatalousyrittäjien eläkelaitos on vastaanottanut vakuutus
ta koskevan hakemuksen.
Apurahansaajan vakuutussopimus tehdään määräajaksi ja va
kuutuksen voimassaolo määräytyy maatalousyrittäjän työtapa
turma- ja ammattitautilain 125 §:n mukaisesti.
Maatalousyrittäjän vakuutussopimus tehdään vakuutuskau
deksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei
vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu tai maatalousyrittäjän
työtapaturma- ja ammattitautilain 128 tai 129 §:stä tai näiden va
kuutusehtojen 5 §:stä muuta johdu. Ensimmäinen vakuutuskausi
päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana vakuutussopi
mus on tehty. Sen jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.
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