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TUOTESELOSTE
MIKSI YRITYSLAINATURVA?
Suurin osa suomalaisista yrityksistä 
toimii yhden tai kahden henkilön 
työpanoksen varassa. Yrittäjän omalla 
sekä muiden avainhenkilöiden työpa-
noksella on suuri merkitys yritystoimin-
nan jatkuvuuden kannalta. Oletko tullut 
ajatelleeksi kuinka toiminta jatkuisi, 
mikäli oma tai avainhenkilösi työpanos 
ei olisikaan enää käytettävissä? Usein 
yrittäjällä on lainojen vakuutena henkilö-
kohtaista omaisuutta, esim. oma asunto, 
jolloin myös läheisten tulevaisuuden 
turvaaminen kannattaa ottaa huomioon.

MIKÄ ON YRITYSLAINATURVA? 
Yrityslainaturvan avulla voit varautua 
yrityksesi henkilöriskeihin ja varmistaa 
yrityksesi lainan takaisinmaksua ja siten 
taloudellisesti turvatumpaa tulevaisuut-
ta. Yrityslainaturvalla voit turvata yritys-
toimintaan liittyvän uuden tai vanhan 
lainan. Turvan voi ottaa y-tunnuksellinen 
yritys ja vakuutettuina voi olla yksi tai 
kaksi vakuutettua; yrittäjä itse tai työn-
tekijä, jonka työpanoksella on yrityksen 
toiminnalle huomattava merkitys.

YRITYSLAINATURVA
• auttaa yritystä selviytymään lainan 

takaisinmaksusta, jos yrittäjän tai 
yritystoiminnan kannalta tärkeän 
henkilön työpanos menetetään

• turvaa yrityksen luottokelpoisuutta
• suojaa yrityslainan vakuutena olevaa 

omaisuutta.
Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Yritys-
lainaturvasta, sen sisällöstä ja oleellisista 
rajoituksista. Yksityiskohtaiset tiedot 

Yrityslainaturvasta voit lukea vakuutu-
sehdoista.

Yrityslainaturvan sisältö
Yrityslainaturvassa vakuutettu henkilö 
on turvattu kuoleman ja tapaturmaisen 
pysyvän haitan varalta.

Turva kuoleman varalta
Jos vakuutettu kuolee, maksetaan 
lainaturvahakemuksen liitteenä olevan 
lainan lyhennystaulukon mukaisesta 
lainapääomasta laskettava kertakorvaus. 
Henkivakuutuskorvaus on pantattu pan-
kille lainaturvahakemuksessa mainitun 
luoton pääoman, korkojen ja muiden 
kulujen maksamisen vakuudeksi.
Korvausrajoitukset, esimerkki:

• Korvausta ei makseta, jos kuoleman 
syynä on itsemurha 12 kk:n sisällä 
vakuutuksen myöntämisestä.

Turva tapaturmaisen pysyvän
haitan varalta
Jos vakuutettu vammautuu tapatur-
maisesti ja pysyvästi haittaluokkaa 12 
vastaavalla tavalla, maksetaan lainatur-
vahakemuksen liitteenä olevan lyhen-
nystaulukon mukaisesta pääomasta, sillä 
hetkellä kun oikeus korvaukseen syntyy, 
laskettava kertakorvaus.

Korvattavalla pysyvällä haitalla 
tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa 
lääketieteellisesti arvioitua fyysistä 
haittaa. Haitta-astetta määritettäessä 
käytetään sosiaali- ja terveysministeri-
ön vahvistamaa haittaluokitusta, joka 
perustuu pelkästään vamman laatuun. 
Ammattia, harrastuksia tai muita yksilölli-
siä olosuhteita ei huomioida.

Korvausrajoitukset, esimerkkejä:
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sen syynä on
• leikkaus-, hoito- tai muu lääkinnälli-

nen toimenpide, ellei toimenpidettä 
ole suoritettu tapaturmana korvatta-
van vamman hoitamiseksi tai 

• alkoholin tai lääkkeiden  
myrkkyvaikutus  

Korvattavan pysyvän haitan tarkempi 
kuvaus ja korvausrajoitukset löytyvät 
Yrityslainaturvan vakuutusehdoista. 

YRITYSLAINATURVAN 
MYÖNTÄMINEN
Yritys 
Yrityslainaturva voidaan myöntää 
Suomessa rekisteröidylle ja toimivalle 
yritykselle, jolla on Y-tunnus. 

Vakuutetun tulee olla
• vakuutuksenottajana olevan yrityksen 

palveluksessa,
• iältään 18–65-vuotias,
• terveysselvityksessä kuvatulla tavalla 

työkykyinen ja terve sekä 
• pysyvästi Suomessa asuva. 

Vakuutetun terveydentila vaikuttaa Yri-
tyslainaturvan myöntämiseen ja tämän 
vuoksi on tärkeää, että terveysselvityk-
sessä esitettyihin kysymyksiin vastataan 
huolellisesti ja oikein. 

Vakuutettava laina 
• voi olla uusi tai vanha laina
• voidaan vakuuttaa 50–110 prosent-

tisesti 

Korvauksen määrä 
Vakuutetun kuollessa tai vammautuessa 
maksettava kertakorvaus lasketaan 
lainaturvahakemuksen liitteenä olevan 
lyhennystaulukoin mukaisesta pääomas-
ta. Korvauksen määrä on lainapääoma 
lisättynä kymmenellä (10) prosentilla tai 
vakuutuksenottajan vakuutushakemuk-
sessa valitsema alhaisempi prosent-
tiosuus lainapääomasta (vähintään 50%). 

EDUNSAAJAT 
Vakuutuksenottaja määrää edunsaajat 
sekä kuoleman että tapaturmaisen 
pysyvän haitan varalta voimassa oleville 
turville vakuutettukohtaisesti. Edunsaa-
jamääräyksen sisältö kannattaa harkita 
tapauskohtaisesti vakuuttamisen tavoit-
teita vastaavaksi. Edunsaajana kuole-
mantapauksessa voivat olla esimerkiksi 
yritys tai lähiomaiset. Tapaturmaisen 
pysyvän haitan edunsaajiksi voi nimetä 
yrityksen tai vakuutetun. 
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VAKUUTUSMAKSUT 
Vakuutusmaksuun vaikuttavat lainan 
lyhennystaulukon mukainen pääoma, 
vakuutettu prosenttiosuus ja vakuutetun 
ikä. 

Vakuutusmaksut veloitetaan vakuu-
tushakemuksen liitteenä olevan lyhen-
nystaulukon mukaisesti. 

Esimerkkejä vakuutusmaksusta: 
Kahden kaveruksen perustama
kampaamo
• vakuutettuina kaksi yrittäjää,
iältään 29 ja 32 vuotta
• laina 75 000 
• laina-aika 8 vuotta (96 kk)
• Kokonaismaksu: 1 660 
Keskimääräinen vakuutusmaksu on
17,30 / kk eli 8,65/hlö/kk.

Autokorjaamoyrittäjä
• vakuutettuna yksi 40-vuotias
yrittäjä
• laina 30 000 
• laina-aika 3 vuotta (36 kk)
• Kokonaismaksu: 340 
Keskimääräinen vakuutusmaksu on
9,45/hlö/kk.

Henkilökohtaisen laskelman saat omasta
Säästöpankistasi.

YRITYSLAINATURVAN
VOIMASSAOLO
Yrityslainaturva alkaa, kun vakuutusyhtiö 
on myöntänyt vakuutuksen.

Yrityslainaturva päättyy lainaturva-
hakemuksen liitteenä olevan lainan 
lyhennystaulukon viimeisen maksuerän 
maksupäivänä tai viimeistään, kun 

vakuutettu tai vanhempi vakuutetuista 
täyttää 70 vuotta. Lainaturva päättyy 
kuitenkin aina viimeistään sen vakuutus-
kauden päättyessä, jona vakuutus tulee 
olleeksi voimassa 30 vuotta.

Yrityslainaturvan päättyminen on 
tarkemmin esitetty vakuutusehdoissa

YRITYSLAINATURVAN
IRTISANOMINEN
Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti 
irtisanoa Yrityslainaturvan, mutta koska 
kuoleman varalta voimassa olevaan 
vakuutukseen perustuva oikeus on 
pantattu pankille, vaaditaan pankin 
suostumus pankin oikeutta pantinhal-
tijana supistavaan toimenpiteeseen. 
Vakuutuksenantajalla (Sp-Henkivakuutus) 
on oikeus irtisanoa Yrityslainaturva, jos 
vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 
vakuutusta tehdessään antanut tahalli-
sesti tai huolimattomuudesta virheellisiä 
tietoja eikä vakuutusta olisi myönnetty 
jos oikeat tiedot olisi annettu.

KORVAUKSEN HAKEMINEN
Korvaushakemuslomakkeita saa säästö-
pankkien toimipisteistä tai Sp-Henkiva-
kuutuksesta. Lomakkeissa on kerrottu 
hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisätietoja 
saat lähimmästä säästöpankin konttorista.

MUUTOKSENHAKU
Vakuutusyhtiön antamaan päätökseen 
tai vakuutusyhtiön tai sen edustajan 
toimintaan muutoin tyytymättömän 
kannattaa ensin ottaa yhteyttä vakuutus-
yhtiöön asian selvittämiseksi. Ongelma-
tilanteissa saa apua Vakuutus- ja rahoi-
tusneuvonnasta. Vakuutuksenottajan ja 
vakuutusyhtiön välisiin erimielisyyksiin 
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situksia vakuutusasioihin erikoistunut 
Vakuutuslautakunta. Vakuutuksenottajan 
ja vakuutusyhtiön välinen erimielisyys 
ratkaistaan viime kädessä yleisessä 
tuomioistuimessa. Kanteen voi nostaa 
joko vakuutuksenottajan kotipaikan tai 
Espoon käräjäoikeudessa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
Vakuutuslautakunta:
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Puh. (09) 685 0120

VAKUUTUSMAKSUJEN JA
KORVAUKSEN VEROTUS
Vakuutusmaksut
Yrityslainaturva on yritykselle verotuksel-
lisesti edullinen, koska yritys voi pää-
sääntöisesti vähentää vakuutusmaksut 
verotuksessa normaalina liiketoiminnan 
kuluna. Vakuutusmaksut ovat vähen-
nyskelpoisia, kun vakuutetun henkilön 
työpanoksella on yrityksen toiminnalle 
huomattava merkitys. Myös vakuutuk-
senottajan yhtiömuoto ja edunsaaja-
määräys vaikuttavat vakuutusmaksun 
verovähennyskelpoisuuteen.

Osapuolet Verotus

Vakuutuksenottaja Edunsaaja Vakuutusmaksut Vakuutuskorvaus

Osakeyhtiö Yritys Kokonaan
vähennyskelpoisia

Katso alla oleva 
selvitys

Vakuutettu/lähi-
omaiset

Kokonaan
vähennyskelpoisia

Katso alla oleva 
selvitys

Kommandiittiyh-
tiö / Avoin yhtiö

Yritys Henkivakuutus-
maksuja lukuun ot-
tamatta kokonaan 
vähennyskelpoisia

Veronalaista 
elinkeinotuloa
-vähennettynä
yrityksen verotuk-
sessa vähentämät-
tömillä
henkivakuutus-
maksuilla

Vakuutettu/
Lähiomaiset

Kokonaan
vähennyskelpoisia

Katso alla oleva 
selvitys

Toiminimi Vakuutettu/
Lähiomaiset

Eivät
vähennyskelpoisia

Katso alla oleva 
selvitys
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Vakuutuskorvaukset
Vakuutusmaksujen ja vakuutuskorva-
usten verotusta esitetään alla olevassa 
taulukossa. Verotustiedot perustuvat 
vuoden 2014 verolainsäädäntöön. 
Vakuutusyhtiö ei vastaa verolainsää-
dännön tai -käytännön muuttumisesta 
tai muutoksen vakuutuksenottajalle, 
vakuutetulle tai edunsaajalle aiheutta-
mista seuraamuksista.

Tapaturmaisen pysyvän haitan 
korvaus on vakuutetulle veroton ja 
yritykselle maksettuna veronalaista 
elinkeinotuloa.

Kuolintapauskorvaus on kullekin 
edunsaajalle veroton 35 000 euroon 
saakka, mikäli edunsaajana on vakuute-
tun lähiomainen. Lähiomaisiksi katso-
taan esimerkiksi lapset ja lapsenlapset. 
Lesken saamasta kuolemantapauskorva-
uksesta verotonta on puolet, kuitenkin 
aina vähintään 35 000 euroa. Ylimenevä 
osa verotetaan perintöverotuksen 
yhteydessä. Muille edunsaajille korvaus 
on verotettavaa pääomatuloa. Yrityk-
selle maksettuna korvaus on yrityksen 
veronalaista elinkeinotuloa.

YLEISET VAKUUTUSEHDOT
Yleistä Yrityslainaturvasta
Yrityslainaturva tarjoaa vakuutusturvaa 
yritykselle, joka on tehnyt luottosopi-
muksen pankin kanssa.

Pankilla tarkoitetaan pankkia, joka 
myöntää vakuutuksenottajalle luottoso-
pimuksen mukaisen lainan. Näissä eh-
doissa tarkoitettu luottosopimus ja laina 
on yksilöity vakuutushakemuksessa.

Vakuutuksenantaja on se vakuutus-
yhtiö, joka on tehnyt vakuutuksenottajan 
kanssa Yrityslainaturvasopimuksen. 

Yrityslainaturvan vakuutuksenantajia 
ovat Henkivakuutusosakeyhtiö Sp-Hen-
kivakuutus ja LähiTapiola, joista jäljem-
pänä käytetään nimitystä vakuutusyhtiö. 
Vakuutusturvaa koskevista erityiseh-
doista ilmenee kyseisen vakuutusturvan 
myöntävä vakuutusyhtiö.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan 
yritystä, joka on tehnyt vakuutuksenanta-
jan kanssa Yrityslainaturvasopimuksen.

Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, 
joka on vakuutuksen kohteena. Vakuu-
tuksessa voi olla yksi tai kaksi vakuutet-
tua.

Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, 
jolla on vakuutuksenottajan tai vakuute-
tun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta 
suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Yrityslainaturvasopimus
Yrityslainaturvan sisältö määritellään 
sopimusasiakirjoissa, joita ovat tarjous, 
hakemus, tuoteseloste ja vakuutusehdot 
sekä lisäksi muut vakuutuksen syntymi-
seen vaikuttavat asiakirjat. Vakuutusso-
pimukseen sovelletaan Yrityslainaturvan 
laskuperusteita, vakuutussopimuslakia, 
Suomen lainsäädäntöä ja viranomais-
määräyksiä.

Yrityslainaturvan alkaminen
Yrityslainaturva alkaa, kun vakuutusyhtiö 
on myöntänyt vakuutuksen.

Yrityslainaturvan päättyminen
Yrityslainaturva päättyy lainaturva-
hakemuksen liitteenä olevan lainan 
lyhennystaulukon viimeisen maksuerän 
maksupäivänä.

Lainaturva päättyy myös, kun
• pankki irtisanoo lainasopimuksen
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siin, velkasaneeraukseen tai velkajär-
jestelyyn

 • vakuutettu kuolee
• on maksettu kertakorvaus tapatur-

maisen pysyvän haitan perusteella,
• yrityslainaturva irtisanotaan tai
• vakuutettu tai vanhempi vakuutetuis-

ta täyttää 70 vuotta.
Lainaturva päättyy kuitenkin aina vii-
meistään sen vakuutuskauden päättyes-
sä, jona vakuutus tulee olleeksi voimassa 
30 vuotta.

Edunsaaja
Vakuutetun kuoleman perusteella mak-
settava korvaus suoritetaan vakuutuk-
senottajan määräämälle edunsaajalle, 
ellei panttauksesta muuta johdu.
Tapaturmaisen pysyvän haitan perus-
teella maksettavan korvauksen edun-

saaja on vakuutettu itse, ellei muuta ole 
määrätty.

Panttaus
Kuoleman varalta voimassa olevan va-
kuutuksen vakuutuksenottajalle kuuluvat 
oikeudet ja maksettavat etuudet on 
pantattu Vakuutushakemuksessa olevalla 
panttaussitoumuksella lainan myöntä-
neelle pankille hakemuksessa mainitun 
lainan pääoman, korkojen ja lainaso-
pimuksessa määriteltyjen maksujen 
maksamisen vakuudeksi.

Vakuutetun kuoleman perusteella 
maksettavasta kuolintapauskorvauksesta 
maksetaan panttauksen perusteella 
pankille sen saatavaa vastaava määrä. 
Jos kuolintapauskorvaus ylittää pankin 
saatavan, maksetaan ylimenevä osa 
edunsaajille.
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Pantinhaltijan oikeutta supistavaan 
toimenpiteeseen vaaditaan pankin 
suostumus.

Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutuskauden vakuutusmaksut 
maksetaan laskulla enintään neljässä (4) 
erässä. Laskulla perittävistä vakuutus-
maksuista voidaan periä vakuutusyhtiön 
kulloinkin määräämä laskutuslisä tai muu 
kohtuullinen kulu.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä 
vakuutusmaksuna aina vähintään vähim-
mäismaksu, jonka määrä on ilmoitettu 
tarjouksessa tai hakemuksessa.

Vakuutusmaksu on maksettava 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuk-
senottaja on laiminlyönyt vakuutus-
maksun suorittamisen määräajassa, 
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua 
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. 
Jos vakuutusmaksua ei makseta viimeis-
tään eräpäivänä, myöhästymisajalta on 
maksettava viivästyskorkoa korkolain 
mukaan. Lisäksi vakuutusyhtiölle on 
oikeus periä kohtuulliset kulut maksu-
muistutuksen lähettämisestä.

Tiedonantovelvollisuuden
laiminlyöminen
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tulee ennen vakuutuksen myöntämistä 
antaa oikeat ja täydelliset vastaukset 
vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, 
joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön 
vastuun arvioimisen kannalta. Vakuu-
tuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi 
vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta 
viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle 

antamansa vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu 
on täyttäessään edellä mainittua velvolli-
suuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuu-
tussopimus ei sido vakuutusyhtiötä, jolla 
on oikeus pitää vakuutusmaksut, vaikka 
vakuutus raukeaisi.

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, 
jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 
tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota 
ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 
tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusta 
ei olisi lainkaan myönnetty, jos oikeat ja 
täydelliset vastaukset olisi annettu.

Mitä edellä on sanottu vakuutuksen-
ottajan ja vakuutetun tiedonantovel-
vollisuuden laiminlyönnin tai vilpillisen 
menettelyn seuraamuksista, ei sovelleta, 
jos se johtaisi vakuutuksenottajan tai 
muun korvaukseen oikeutetun kannalta 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

Jos vakuutusyhtiö saa vakuutuksen 
voimassaoloaikana tiedon siitä, että 
tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty ta-
hallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, ja vakuutusyhtiö 
ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta 
siinä tapauksessa, että oikeat ja täydel-
liset tiedot olisi annettu, vakuutusyhtiö 
saa irtisanoa vakuutuksen päättyväksi 
kuukauden kuluttua siitä, kun irtisa-
nomista koskeva ilmoitus on lähetetty 
vakuutuksenottajalle.

Jos korvauksen hakija hakiessaan 
korvausta on vilpillisesti antanut 
vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia 
tietoja, joilla voi olla merkitystä va-
kuutustapahtuman tai vakuutusyhtiön 
vastuun selvittämisen kannalta, korvaus-
ta voidaan alentaa tai evätä sen mukaan, 
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kuin olosuhteet huomioon ottaen on 
kohtuullista.

Harkittaessa onko korvausta alen-
nettava tai se evättävä tällä perusteella, 
otetaan huomioon mikä merkitys sillä 
seikalla, jota vakuutetun antama tieto 
koskee, on ollut vahingon syntymiseen. 
Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun 
tahallisuus tai huolimattomuuden laatu 
sekä olosuhteet muutoin.

Yrityslainaturvan muuttaminen
Vakuutusyhtiön vastuuta voimassaolevan 
Yrityslainaturvan perustella voidaan lisä-
tä vain vakuutusyhtiön suostumuksella. 
Ilman vakuutusyhtiön suostumusta Yri-
tyslainaturvalla turvattuun lainaan tehdyt 
muutokset eivät muuta vakuutusyhtiön 
vastuuta. Vakuutusyhtiö voi muutokseen 

suostuakseen edellyttää lisäselvityksiä, 
esim. uuden terveysselvityksen.

Vakuutusyhtiön suostumus muutok-
seen tarvitaan esimerkiksi, jos turvan 
määrää korotetaan, turvan voimassaolo-
aikaa pidennetään tai turvaa laajenne-
taan.

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen
Vakuutetun aiheuttama
vakuutustapahtuma
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos 
vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu tekee itsemurhan, 
vakuutusyhtiö vastaa kuitenkin vakuu-
tuksesta kuoleman varalta, jos vakuu-
tusyhtiön vastuun alkamisesta on ennen 
itsemurhan tekemistä kulunut yli vuosi.
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Jos vakuutettu on tapaturmaisen 
pysyvän haitan varalta olevassa vakuu-
tuksessa aiheuttanut vakuutustapah-
tuman törkeästä huolimattomuudesta, 
vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa 
sen mukaan kuin olosuhteet huomioon 
ottaen on kohtuullista.

Vakuutuskorvaukseen oikeutetun 
aiheuttama vakuutustapahtuma
Jos muu vakuutuskorvaukseen oi-
keutettu henkilö kuin vakuutettu on 
tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtu-
man, vakuutusyhtiö on häneen nähden 
vastuusta vapaa. Jos henkilö on aiheut-
tanut vakuutustapahtuman törkeästä 
huolimattomuudesta, tai jos hän on ollut 
sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei 
häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen 
rikoksesta, hän voi saada vakuutus-
korvauksen tai osan siitä ainoastaan, 
jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen 
huomioon ne olosuhteet, joissa vakuu-
tustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan 
muille korvaukseen oikeutetuille se osa 
vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta 
vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai 
aiheuttajille.

Sopimusehtojen muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa 
kuoleman varalta voimassa olevan 
vakuutuksen vakuutusmaksua ja muita 
sopimusehtoja, jos muutokseen on 
erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen 
tai korkotason muutoksen vuoksi ja 
vakuutussopimuksen sisältö ei olennai-
sesti muutu alkuperäiseen sopimukseen 
verrattuna.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa 
tapaturmaisen pysyvän haitan varalta 
voimassa olevan vakuutuksen vakuu-
tusmaksuja ja muita sopimusehtoja, jos 
muutoksen syynä on ennalta arvaa-
maton korvausmenon kehitys tai muu 
seuraava ennalta arvaamaton olosuhtei-
den muutos:

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai 
viranomaisen määräys,

• kansainvälinen kriisi, poikkeukselli-
nen luonnontapahtuma, suuronnet-
tomuus tai

• vakuutukseen vaikuttavan kustannus-
tason muuttuminen, mikäli muutos 
johtuu vakuutusyhtiön määräysvallan 
ulkopuolella olevasta syystä.

Vakuutusyhtiö voi lisäksi tehdä sopimu-
sehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, 
joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan 
keskeiseen sisältöön.

Korvausmenettely
Vakuutusyhtiö maksaa vakuutustapah-
tumasta johtuvan vakuutussopimuksen 
mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, 
ettei korvausta makseta, viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun se on 
saanut vastuunsa selvittämisen kannalta 
tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Korvauk-
sen hakija vastaa vakuutusyhtiön vastuun 
selvittämiseksi tarvittavien selvitysten 
kustannuksista.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suo-
rittamaan korvausta ennen kuin se on 
saanut korvauksen maksamista varten 
tarpeelliset erityisehdoissa mainitut 
selvitykset.

Korvauksen viivästyessä vakuutus-
yhtiö maksaa viivästyskorkoa korkolain 
mukaan.
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korvauksesta maksamattomat erään-
tyneet vakuutusmaksut viivästyskor-
koineen. Jos korvaus ei riitä näiden 
maksujen kuittaamiseen, korvauksen 
maksamisen edellytyksenä on, että 
maksut on maksettu.

Korvausta on haettava vakuutusyhti-
öltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauk-
seen oikeutettu sai tietää vakuutuksen 
voimassaolosta ja vakuutustapahtumas-
ta ja viimeistään kymmenen vuoden 
kuluessa vakuutustapahtumasta tai 
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. 
Jos korvausvaatimusta ei esitetä määrä-
ajan kuluessa, korvaukseen oikeutettu 
menettää oikeuden korvaukseen.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön 
päätökseen
Jos vakuutusyhtiön vakuutusasiassa 
tekemä päätös ei tyydytä asianosaista, 
hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonnan sekä Vakuutuslau-
takunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan 
lausunnot ovat suositusluontoisia.

Vakuutusyhtiön päätökseen voi hakea 
muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voi-
daan panna vireille Espoon käräjäoikeu-
dessa tai asianosaisen Suomessa olevan 
kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen 
sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön 
päätöksestä ja tästä määräajasta.

ERITYISEHDOT
Vakuutus kuoleman varalta
Vakuutuksenantaja
Vakuutuksen myöntää Sp-Henki- 
vakuutus Oy.

Oikeus korvaukseen
Kuolintapauskorvaus maksetaan, jos 
vakuutettu kuolee vakuutusturvan 
voimassa ollessa. Jos molemmat 
vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, on 
kummankin edunsaajalla oikeus puoleen 
korvauksesta.

Korvauksen määrä
Kuolintapauskorvauksen määrä las-
ketaan vakuutushakemuksen liitteenä 
olevan lyhennystaulukon mukaisesta 
kuolinhetkeä vastaavasta pääomasta.

Kuolintapauskorvauksen määrä on 
vakuutushakemuksen liitteenä olevan 
lyhennystaulukon mukainen vakuu-
tuskirjalla ilmoitettu pääoma lisättynä 
kymmenellä (10) prosentilla tai vakuu-
tuksenottajan vakuutushakemuksessa 
valitsema alhaisempi prosenttiosuus 
mainitusta pääomasta.

Korvauksen maksamista koskevat 
rajoitukset
Korvausta ei makseta, jos vakuutetun 
kuoleman syynä on ollut

• itsemurha vuoden kuluessa vakuu-
tusturvan alkamisesta 

• sota tai aseellinen selkkaus; vas-
tuunrajoitusta ei sovelleta 14 päivän 
aikana aseellisten toimien alkami-
sesta, paitsi jos kyseessä on suursota 
tai vakuutettu on itse osallistunut 
sanottuihin toimiin tai 

• ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinre-
aktioon perustuvan aseen tai laitteen 
äkillinen vaikutus. 



Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on toimitettava va-
kuutusyhtiölle kuolintodistus (virallinen 
selvitys vakuutetun kuolemasta ja kuolin-
syystä) ja selvitys edunsaajista sekä muut 
kuolintapauskorvauksen maksamiseksi 
tarpeelliset selvitykset.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
JA VALVONTAVIRANOMAINEN
Sp-Henkivakuutus Oy ja LähiTapiola 
ovat saaneet toimilupansa Suomessa 
ja soveltavat toiminnassaan Suomessa 
voimassa olevaa oikeutta. Yhtiöiden 
sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. 
Yhtiöiden valvontaviranomainen on:

Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki puh. 0800 0 5099
www.fiva.fi

YRITYSLAINATURVAN
MYÖNTÄVÄT YHTIÖT
Vakuutuksen kuoleman varalta
myöntää

Sp-Henkivakuutus Oy
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Riskivakuutukset, 010 5721003
fax. 010 572 1006
www.sphenki.fi,
info@sphenki.fi
y-tunnus: 2082534-1
Kotipaikka: Espoo

Vakuutuksen tapaturmaisen pysyvän 
haitan varalta myöntää Lähivakuutus 
Keskinäinen yhtiö

ASIAMIESTÄ KOSKEVAT TIEDOT
Vakuutuksen osalta asiamiehenä toimii 
Oma Säästöpankki. Asiamies on rekis-
teröity Finanssivalvonnan ylläpitämään 
vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröin-
nin voi tarkistaa Finanssivalvonnasta, 
joka valvoo asiamiesten toimintaa. 
Asiamiehen toimintaan tyytymätön voi 
kääntyä samojen tahojen puoleen kuin 
edellä on kerrottu muutoksenhausta 
vakuutusyhtiöiden osalta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Käsittelemme asiakkaidemme henki-
lötietoja henkilötietolain ja vakuutus-
lainsäädännön säännösten mukaisesti 
ja muutoinkin huolehdimme asiakkai-
demme yksityisyyden suojasta henkilö-
tietojen käsittelyssä. Tietoja hankimme 
asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamil-
taan tahoilta, viranomais- ten julkisista 
rekistereistä ja luottotietorekisteristä. 
Käytämme asiakasrekisteriämme myös 
omille asiakkaillemme suunnattuun 
markkinointiin. Tietosuojalautakunnan 
määrittelemin edellytyksin vakuutusyhtiö 
voi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja 
toiselle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyh-
tiölain vaitiolovelvollisuutta koskevan 
säännön mukaan emme luovuta 
asiakkaidemme tietoja sivullisille, paitsi 
asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun 
tietojen luovuttaminen perustuu lain 
säännökseen ja tietosuojalautakunnan 
lupaan.
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