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VAKUUTUSTUTKINTO 173. SUORITUSTILAISUUS    
 
VAKUUTUSTEN MARKKINOINTI JA ASIAKASPALVELU 12.5.2016  
 
 
1. Kerro etämyyntisäännöksistä: 4 pistettä  
 

a) Millaisiin myyntitilanteisiin etämyyntisääntöjä sovelletaan? 
b) Mitä ovat finanssipalvelujen etämyynnissä annettavat ennakkotiedot 

kuluttajansuojalain mukaan? 
c) Mihin vakuutuksiin etämyyntisäännöksiä sovelletaan? 
d) Kuinka etämyynnin kautta ostettu vakuutus irtisanotaan? 

 
Vastaus: 

Vakuutuslainsäädäntö, Lehtipuro ym. s. 266–268  

 

 
2. Vakuutussopimuslaissa säädellään vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta ennen 

sopimuksen solmimista. Merkitse onko väittämä oikein vai väärin.  2 pistettä 

      

a) Vakuutusyhtiön pitää antaa vakuutuksen- 
hakijalle tietoa vakuutusehdoista ja mm. vakuutuksen olennaisista rajoituksista 
 
b) Tiedonantovelvollisuus voidaan täyttää jo sillä, 
että vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenhakijalle vakuutusehdot 
 
c) Mikäli vakuutusyhtiö näytetään syyllistyneen sopimusrikkomukseen, rajoittuu yhtiön 
vastuu velvollisuuteen korvata asiakkaalle aiheutunut vahinko   
 
d) Jos vakuutuksenottaja väittää vahingon tapahduttua,  
ettei hän ole saanut tietoa olennaisesta vakuutusturvan rajoituksesta, hänen tehtävänsä on 
näyttää se toteen 
 
Vastaus:  
Oikein a ja c, väärin b ja d 
Vakuutuslainsäädäntö, Lehtipuro ym. s. 136–143, s. 156 
 
 
3. Kim oli sijoittanut 35 000 euroa sijoitusvakuutukseen kertasijoituksena. Viikon kuluttua 
Kim sai tietää, että hänen poikansa tarvitsisi tilapäistä lainaa auton ostoa varten, juuri tuon 
summan verran.  Voiko Kim purkaa sijoitusvakuutuksen ja mitä siitä seuraa? 2 pistettä 

Vakuutuslainsäädäntö, Lehtipuro ym. s. 269 
 
4. Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan luottamukseen ja uskollisuuteen asiakaspalautteiden 
ja valitusten hoidossa? 2 pistettä 

Asiakkaan kokema arvo kilpailutekijänä finanssialalla, Ylikoski ym. s. 77-79 



 
5. Mitä ovat finanssialan ydinpalvelut ja niitä täydentävät lisäpalvelut?  3 pistettä. 
Asiakkaan kokema arvo kilpailutekijänä finanssialalla, Ylikoski ym. s. 89–92 
 
 
6. Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan asenteiden syntymiseen? 3 pistettä 
Yrityksen asiakasmarkkinointi, Bergström ym. s.101  
 
 
7. Kerro, mitä seuraavat lyhenteet tarkoittavat: 2 pistettä 
 
a) Big data  
b) CRM  
c) PR  
d) Mystery shopping  
 

 
 

 
Vastaus: 

 

 

a) Big Data = Yrityksen asiakasmarkkinointi, Bergström ym., sivu 425 

b) CRM =  Bergström ym., sivu 419   

c) PR =  Bergström ym., sivu 414  

d) Mystery Shopping =  Bergström ym., sivu 422 

 
 
 
8. Segmentoinnissa on kyse asiakasvalinnasta. Mitkä tekijät puoltavat tarkkaa 
segmentointia? 2 pistettä 
 
Yrityksen asiakasmarkkinointi, Bergström ym. s.132–135 

 


