
VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 12.5.2016 – TENTTI 173 

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 

 

1) Vakuutuksen voimaansaattaminen. 
Vakuutuksenottajalla on tietyin edellytyksin oikeus saada uudelleen voimaan henkilöva-
kuutus, jonka vakuutusyhtiö on irtisanonut maksamattomuuden takia. Tässä tapauksessa 
henkilövakuutus on päättynyt maksamattomuuden perusteella 12.9.2015. Erääntynyt va-
kuutusmaksu on ollut 160 euroa ja koko vakuutuskauden maksu 320 euroa. Valitse kussa-
kin alakohdassa oikea vaihtoehto. 

1.1) Vakuutuksenottajalla on oikeus saada henkilövakuutus uudelleen voimaan 
a) 31.12.2015 asti 
b) 12.12.2015 asti 
c) 12.3.2016 asti 
d) 12.9.2016 asti 

1.2) Saadakseen henkilövakuutuksen uudelleen voimaan vakuutuksenottajan tulee mak-
saa 
a) vähintään 80 euroa 
b) 160 euroa 
c) 160 euroa + viivästyskorot 
d) 320 euroa 

1.3) Tarvittavan rahamäärän maksamisen jälkeen henkilövakuutus tulee uudelleen voi-
maan 
a) vakuutuksen päättymistä seuraavasta päivästä 
b) vakuutusmaksun maksamispäivästä 
c) vakuutusmaksun maksamista seuraavasta päivästä 
d) seuraavasta vakuutuskauden vaihteesta 

1.4) Vakuutusyhtiö voi kieltäytyä uudelleen voimaansaatosta seuraavasta syystä 
a) kyseessä on vakuutuksen ensimmäinen vakuutusmaksu 
b) vakuutetun terveydentila on huonontunut vakuutuksen ollessa päättyneenä 
c) maksamattomuus on ollut toistuvaa lähimenneisyydessä 
d) vakuutettu on muuttanut ulkomaille 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 294-295 
Oikeat vastaukset C, B, C, A - 1 p / kysymys, yht. 4 p 

2) Matkavakuutus 
Lue tapahtumakuvaus matkalla sattuneesta vahingosta. Selvitä a-kohdassa, mitkä 
aiheutuneista tilanteista ja kuluista oikeuttavat korvaukseen ja missä määrin, ja b–kohdassa 
mitä tilanteita ja kustannuksia ei puolestaan korvata. Matilla on voimassa oleva jatkuva 
matkustajavakuutus, johon liittyy turvaa myös sekä tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen 
työkyvyttömyyden että pysyvän haitan varalta. 

58-vuotias Matti saa sydäninfarktin Espanjan 3 viikon lomamatkallaan loman ollessa puolivälissä. 
Hänellä ei ole ollut aiemmin sydänoireita. Matti kuljetetaan ambulanssilla hengenvaarallisessa 
tilassa sairaalaan, jossa hän saa tehostettua hoitoa koko sairaalajakson ajan. Sekä Matin tytär 



Mirka että poika Manu lentävät pian tapahtuneen jälkeen Espanjaan isänsä luo. Matti tuodaan 
viikon kuluttua ambulanssilennolla Suomeen, jossa hän on sairaalahoidossa vielä 2 viikkoa. 
Työkyvyttömyys ja sairausloma jatkuvat kuitenkin tämän jälkeen vielä 6 kuukautta. Matti on koko 
sen ajan tarkassa lääkärin seurannassa ja hän syö myös lääkkeitä koko tuon ajan. 5 kuukauden 
kuluttua sairastumisestaan hän on myös 2 viikkoa kuntoutuksessa. Lopulta Matille jää 
sairastumisestaan myös pysyvää haittaa. 

a) Vakuutuksesta korvataan 
 

b) Vakuutuksesta ei korvata 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 194-199, 205, matkavakuutusehdot kohta 6) 
0,5 p/asia, yhteensä enintään 5 p 

3) Vakuutuksenottaja haluaa muuttaa vakuutussopimustaan. Minkä pääsäännön mukaan 
määräytyy, vaatiiko vakuutusyhtiö uuden terveysselvityksen? Mainitse lisäksi vähintään 4 
esimerkkiä tällaisista tilanteista. 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 273, 296-300 
Pääsääntö 1 p, esimerkit 0,5 p kukin, enintään  3 p 
 

4. Taimi Tommola on ottanut itselleen vuonna 1996 henkivakuutuksen, jonka 
kuolintapaussumma on tällä hetkellä 130 000 euroa. Edunsaajana on alusta asti ollut puoliso. 
Vakuutus pantattiin aikoinaan puolisoiden yhteisen asuntolainan vakuudeksi. Taimin 
aviopuoliso kuoli, joten Taimi ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöönsä. Valitse oikea vastaus Taimin 
kysymyksiin: 

4.1 Ellei edunsaajamääräystä muuteta, mitä vakuutukselle tapahtuu Taimin kuollessa? 
a) Kuolintapaussumma maksetaan Taimin perillisille, joita ovat lapset Bertta ja Helmi. 
Aikaisemmin kuolleen pojan perilliset eivät saa mitään. 
b) Kuolintapaussummaa ei makseta laisinkaan, ellei Taimi ollut kuollessaan naimisissa. 
c) Ensin selvitetään pantinhaltijalta, onko tällä saatavia. Ellei saatavia ole, koko summa 
maksetaan edunsaajamääräyksen mukaisesti. Kuolintapaussumma maksetaan Taimin 
kuolinpesälle, koska edunsaajaksi määrättyä puolisoa ei enää ole. Näin ollen edunsaajamääräys 
on rauennut. 

4.2 Taimi kertoo, että hänellä ei ole enää velkaa ja hän asuu yksin tilavassa ja juuri 
kunnostetussa omakotitalossa pääkaupunkiseudulla. Eläke riittää omiin juokseviin kuluihin ja 
talon ylläpitokorjauksiin. Miten tulisi menetellä panttauksen suhteen? 
a) Taimin kannattaa ottaa yhteyttä pantinhaltijaan ja pyytää tätä ilmoittamaan panttauksen 
päättymisestä (palauttamaan kuittaamattomuustodistus). Kaikkien merkittävien muutosten 
tekemiseen tarvitaan pantinhaltijan suostumus ja se hidastaa Taimin mahdollisesti haluamien 
muutosten tekemistä. 
b) Panttaukselle ei kannata tehdä mitään: jos kerran velka on poismaksettu, ei panttauksella ole 
enää mitään merkitystä vakuutuksen hoitamisessa. 
c) Vakuutuksenantaja poistaa panttauksen, kun Taimi sanoo että velkaa ei enää ole. 

4.3 Taimi pohtii, kannattaako vakuutus pitää voimassa, kun velka on maksettu pois 
a) Taimin kannattaa irtisanoa vakuutus, koska siitä ei maksettaisi korvausta. 



b) Jos Taimin muu omaisuus on omakotitalo, voi kuolintapaussummasta saatava korvaus tulla 
perillisille tarpeeseen perintöveron maksamista varten. Edunsaajamääräys kannattaa kuitenkin 
päivittää tämän hetken tarpeita vastaavaksi. 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 331-336 ja 341-343 
Oikea vastaus: 4.1 c, 4.2 a, 4.3 b, 3 pistettä 

5. Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus 
Vakuutusyhtiölle on henkilövakuutuksissa merkityksellistä, että kun se arvioi omaa 
sopimuksellista riskiään, se saa tietoja vakuutettavan henkilön vakuutuskelpoisuudesta. 
Vakuutusta haettaessa annetut väärät tiedot tulevat tavallisimmin ilmi, kun vakuutuksen 
perusteella haetaan korvausta. Valitse oikea väittämä:  

5.1 Tietojen antaminen vakuutusta haettaessa 
a) vakuutetun on oma-aloitteisesti kerrottava kaikki terveydentilaansa liittyvät tiedot. 
b) vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vastata oikein ja täydellisesti vakuutusyhtiön 
vakuutushakemuksessa esittämiin kysymyksiin. 
c) vakuutettu osaa itse arvioida millä tiedoilla on vaikutusta vakuutusyhtiön riskin arvioimisen 
kannalta ja hän saa jättää kertomatta lääkärinkäynneistä, jotka eivät ole merkityksellisiä. 

5.2 Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset 
a) Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa jos käy ilmi että vakuutettu on ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä käynyt terveystarkastuksessa. 
b) Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vaikutus riippuu siitä, mikä yhtiön vastuu olisi ollut jos 
oikeat tiedot olisi annettu. 
c) Vakuutussopimus on pätemätön suoraan lain nojalla, mikäli vakuutettu on salannut 
merkityksellisen tiedon terveydentilastaan eikä vakuutusyhtiön tarvitse ilmoittaa 
vakuutuksenottajalle pätemättömyydestä. 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus, sivut 236 – 240. Oikeat vastaukset 5.1 b ja 5.2 b, 2 pistettä 

6. Mitä tarkoitetaan vakuutusyhtiön regressioikeudella? Mitä edellytyksiä ja rajoituksia 
regressioikeuteen liittyy? 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 330-331, yhteensä enintään 4 p. 

7. Millaisia vakuutustarpeita henkilövakuutusten osalta yksityishenkilöllä voi 
olla?Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 83-90, 4 pistettä 

8. Seuraavassa on erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia väittämiä. Valitse väittämistä 
se, joka on oikein (kussakin väittämässä vain yksi vaihtoehto on oikein) 

8.1 Ryhmäeläkevakuutuksen käyttämisestä 
a) Ryhmäeläkevakuutus sopii esimerkiksi yritysjärjestelyissä yhdenmukaistamaan eri 
henkilöryhmien toisistaan eronneita eläkelupauksia. 
b) Ryhmäeläkevakuutuksella ei voi sitouttaa työntekijöitä vakuutuksen ottaneeseen yritykseen. 
c) Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutettu ei voi maksaa vakuutusmaksuja. 

8.2 Ryhmäeläkevakuutuksen vakuutetut 
a) Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutetut tulee yksilöidä vakuutussopimuksessa nimeltä mainiten. 
b) Vakuutettujen ryhmän on pysyttävä koko vakuutusajan samana. 
c) Ryhmäeläkevakuutuksessa on keskeistä ryhmän määritteleminen kollektiivisesti esimerkiksi 
työntekijän aseman, ammatin, toimipaikan tai vakuutettavien syntymäajan mukaan. 

8.3 Ryhmäeläkevakuutuksen sisällöstä 
a) Ryhmäeläkevakuutuksilla on aina yhteys lakisääteiseen eläkejärjestelyyn. 



b) Ryhmäeläkevakuutukset ovat aina perinteisiä, korkoperusteisia vakuutuksia. 
c) Ryhmäeläkevakuutus voi sisältää vanhuuseläkkeen lisäksi myös perhe-eläkkeen ja 
työkyvyttömyyseläkkeen eri muodoissaan sekä henkivakuutustyyppisen hautausavustuksen. 

8.4 Yksityishenkilön ottaman vakuutuksen maksujen vähennysoikeudesta 
a) Yksityishenkilön maksamat kaikki muut paitsi yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut 
ovat rajoituksetta vähennyskelpoisia. 
b) Yksityishenkilö voi vähentää yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja enintään 8.500 euroa 
vuodessa. 
c) Yksityishenkilön verotuksessa yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään ensisijaisesti 
pääomatuloista. 

8.5 Säästöhenkivakuutusten vakuutuskorvausten verotuksesta 
a) Kuolintapauskorvaus on vakuutetun lähiomaiselle maksettuna tulo- ja perintöverosta vapaata. 
b) Säästösummasta on veronalaista pääomatuloa vain tuotto kun se maksetaan 
vakuutuksenottajalle itselleen ja hän on itse vakuutettuna. 
c) Enintään 8.500 euron suuruinen vakuutuslahja on verovapaa, kun lahjan saajana on 
vakuutuksenottajan lähiomainen. 

8.6 Muiden vakuutuskorvausten verotuksesta 
a) Sairauskulukorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa. 
b) Päiväkorvaus työkyvyttömyyden perusteella on veronalaista ansiotuloa. 
c) Puolet vakuutetulle maksettavasta kertakorvauksesta pysyvän työkyvyttömyyden perusteella 
on vakuutetulle veronalaista ansiotuloa. 

8.7 Vakuutuksen alkamisesta 
a) Sopimuksen syntyminen edellyttää tarjousta ja siihen annettua hyväksyvää vastausta. 
b) Vakuutusyhtiön vastuu alkaa aina samalla hetkellä, kun vakuutussopimus syntyy. 
c) Vakuutusmaksun maksaminen on aina edellytys vakuutusyhtiön vastuun alkamiselle. 

8.8 Säästöhenkivakuutuksen muuttamisesta 
a) Vakuutuksen edunsaajaa ei voi muuttaa. 
b) Vakuutuksenottaja voi vaihtaa sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteita vain 
vakuutuskauden vaihtuessa. 
c) Mikäli vakuutus sisältää säästöä, vakuutuksenottaja voi useimmiten luopua vakuutusturvasta 
myös osittain myymällä vakuutuksen takaisin vakuutusyhtiölle. 

8.9 Edunsaajamääräyksistä 
a) Vakuutetulla on oikeus määrätä vakuutuksen edunsaaja/t. 
b) Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta ratkaista lopullisesti epäselvän edunsaajamääräyksen 
tulkintaa. 
c) Omaiset edunsaajamääräystä tulkitaan lähtökohtaisesti siten, että vakuutussumma jaetaan 
vakuutetun perintökaaressa mainittujen perillisten hyväksi. 

8.10 Perinteinen / sijoitussidonnainen vakuutus 
a) Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen sijoituskohteet 
b) Perinteisessä, korkotuottoisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen 
sijoituskohteet 
c) Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja kantaa riskin vakuutussäästön 
säilymisestä. 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 8.1-8.3 sivut 137-143, 8.4-8.6 sivut 355-365, 8.7 sivut 283-
285, 8.8 sivut 299, 304-305, 8.9 sivut 336-348, 8.10 sivut 102-108 10 pistettä 
Oikeat vaihtoehdot ovat: 8.1 A, 8.2 C, 8.3 C, 8.4 C, 8.5 B, 8.6 B, 8.7 A, 8.8 C, 8.9 B, 8.10 C 


