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TUOTESELOSTE
TUTUSTU HUOLELLISESTI  
LAINATURVAAN
Tuoteseloste antaa yleiskuvan vakuutuk-
sesta ja kertoo Lainaturvan sisältämien 
vakuutusturvien keskeisestä sisällöstä 
sekä vakuutusturvien olennaisista 
rajoituksista, jotka sinun on hyvä tietää 
ennen Lainaturvan ottamista. Tutustu 
myös vakuutusehtoihin, joista löydät 
yksityiskohtaiset tiedot Lainaturvan 
korvauspiiristä ja muusta sisällöstä.

TURVAA LAINASI TAKAISINMAKSU
Kaikki on hyvin silloin, kun elämä etenee 
mukavasti suunnitelmien mukaan, mutta 
oletko tullut ajatelleeksi miten selviät 
taloudellisesti, jos jokin odottamaton 
kohtaa sinua tai perhettäsi? Asunto on 
suomalaisen suurimpia hankintoja ja 
sen hankkimiseen tarvitaan usein lainaa, 
jonka laina-aikakin on pääsääntöisesti 
melko pitkä. Noihin vuosiin voi mahtua 
monenlaista, esim. työttömyys tai vakava 
tapaturma. Lainaturvasta maksettavien 
korvausten avulla perheesi taloudellinen 
tasapaino säilyy vaikeinakin aikoina. 
Näin myös omaisuutesi ja mahdolliset 
takaajat ovat paremmassa turvassa 
Lainaturvan ansiosta.

VALITSE LAINATURVAN LAAJUUS
Lainaturvaa ottaessasi sinun on hyvä 
miettiä otatko Lainaturvan yksilöturvana 
pelkästään itsellesi vai pariturvana yh-
dessä puolisosi tai toisen luotonottajan 
kanssa. Pariturvan edellytyksenä on, että 
molemmat vakuutettavat ovat vakuutuk-
seen liittyvässä lainassa yhteisvastuullisia 
luotonottajia.

Mieti myös riittääkö sinulle perus-
turva vai haluatko suojautua laajemmin 
eri tapahtumien varalta. Eri turvavaihto-
ehtojen sisältö on kuvattu alla. Yksilö-
turvassa olet turvattu päävakuutetulle 
merkityillä turvilla.

Peruslainaturva pariturvana
Päävakuutetulla on turva

• kuoleman ja
• tapaturmaisen pysyvän haitan 

varalta.

Sivuvakuutetulla on turva
• kuoleman ja
• tapaturmaisen pysyvän haitan 

varalta.

Laaja Lainaturva pariturvana
Päävakuutetulla on turva

• kuoleman,
• vakuutuksenottajan valinnan mukaan 

pysyvän työkyvyttömyyden tai 
tapaturmaisen pysyvän työkyvyttö-
myyden ja

• vakuutuksenottajan valinnan mukaan 
myös työttömyyden varalta.

Kaikki on hyvin silloin, 
kun elämä etenee  

mukavasti suunnitelmien 
mukaan, mutta oletko tullut 

ajatelleeksi miten selviät 
taloudellisesti, jos jokin 

odottamaton kohtaa  
sinua tai perhettäsi? 



5

TU
O

TE
SE

LO
ST

ESivuvakuutetulla on turva
• kuoleman ja
• tapaturmaisen pysyvän haitan 

varalta.

Vakuutettava prosenttiosuus
Voit vakuuttaa lainan tilanteesi ja toivee-
si mukaan 50–110-prosenttisesti.

Jos olet vakuuttanut lainan 110-pro-
senttisesti, vakuutuksesta maksettava 
kertakorvaus kuoleman pysyvän työky-
vyttömyyden, tapaturmaisen pysyvän 
työkyvyttömyyden sekä tapaturmaisen 
pysyvän haitan varalta on lainaturva-
hakemuksen liitteenä olevan lainan 
lyhennystaulukon mukainen pääoma 
kymmenellä (10) prosentilla korotettuna. 
Näin Lainaturva auttaa myös korkojen 
maksamisessa.

Voit vakuuttaa lainan myös 50–100-pro-
senttisesti. Lainan osittaisessa vakuut-
tamisessa ilmoitat vakuuttavasi esim. 
80 prosenttia lainan pääomasta, jolloin 
vakuutuskorvaus kuoleman, pysyvän työ-
kyvyttömyyden, tapaturmaisen pysyvän 
työkyvyttömyyden sekä tapaturmaisen 
pysyvän haitan varalta on 80 prosenttia 
lyhennystaulukon mukaisesta pääomasta.

Työttömyysturvan korvaus lasketaan 
ja maksetaan työttömyysajan kalenteri-
päivien mukaan päiväkorvauksena, joka 
on 1/30 lyhennystaulukon mukaisesta 
kuukausierästä. Työttömyysturvassa 
päiväkorvauksen laskentaperusteena 
voi olla korkeintaan lainan kuukausierä 
100-prosenttisena.

LAINATURVAN MYÖNTÄMINEN
Lainaturvan voi ottaa yksityishenkilön 
uuteen tai vanhaan asunto- tai kulutus-
lainaan.

Peruslainaturva voidaan myöntää, jos
• vakuutettava on 18 – 65-vuotias.

Laaja Lainaturva voidaan myöntää, jos
• vakuutettava on 18 – 55-vuotias.

Vakuutetun terveydentila vaikuttaa 
Lainaturvan myöntämiseen, joten on 
tärkeää, että terveysselvityksessä esitet-
tyihin kysymyksiin vastataan huolellisesti 
ja oikein. Puutteellisten ja virheellisten 
tietojen antaminen voi johtaa siihen, 
että vakuutusyhtiön vastuuta rajoitetaan 
vakuutussopimuslain mukaan.

Lainaturva voidaan myöntää, jos 
vakuutettavalla ei antamansa selvityk-
sen mukaan ole myöntämistä estäviä 
sairauksia tms. Joissain tapauksissa 
Lainaturvan myöntäminen voi edellyttää 
lääkärintarkastusta.

Työttömyysturva voidaan myöntää 
päävakuutetulle, jos hän on ollut viimek-
si kuluneen vuoden aikana jatkuvasti ja 
keskeytyksettä työssä samalla työnanta-
jalla eikä ole tietoinen mistään työnanta-
jaansa koskevasta toimenpiteestä, joka 
voi johtaa hänen kohdallaan työsuhteen 
päättymiseen tai lomautukseen.

LAINATURVAN VOIMASSAOLO

Alkaminen
Lainaturva alkaa, kun vakuutusyhtiö on 
myöntänyt vakuutuksen.
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Päättyminen
Lainaturva päättyy lainaturvahakemuksen 
liitteenä olevan lainan lyhennystaulukon 
viimeisen maksuerän maksupäivänä.

Lainaturva päättyy myös, kun
• pankki irtisanoo lainasopimuksen
• vakuutettu kuolee,
• on maksettu kertakorvaus pysyvän 

työkyvyttömyyden, tapaturmai-
sen pysyvän työkyvyttömyyden 
tai tapaturmaisen pysyvän haitan 
perusteella,

• lainaturva irtisanotaan tai
• vakuutettu tai pariturvassa vanhempi 

vakuutetuista täyttää Peruslainatur-
vassa 70 vuotta tai Laajassa lainatur-
vassa 60 vuotta.

Lainaturva päättyy kuitenkin aina 
viimeistään sen jakson lopussa, jonka 
aikana vakuutuksen alkamisesta
on kulunut 30 vuotta.

turva työttömyyden varalta. Lainaturva 
jatkuu tällöin muilta osin.

LAINATURVAN VAKUUTUSTURVAT
Tässä kappaleessa on kuvattu turvalajien 
keskeiset ominaisuudet. Erityisehdois-
sa voi tutustua tarkemmin eri turvien 
sisältöön ja korvausperusteisiin.

Turva kuoleman varalta
Lainaturva sisältää aina turvan kuoleman 
varalta. Kuolintapauskorvaus maksetaan, 
jos vakuutettu kuolee turvan voimassa 
ollessa.

Esimerkki: Kaksilapsisen perheen 
vanhemmilla oli asuntolainan 
yhteydessä Laaja Lainaturva paritur-
vana. Laina oli vakuutettu 110-pro-
senttisesti. Perheen äiti menehtyi 
äkillisesti liikenneonnettomuudessa. 
Lyhennystaulukon mukainen lainan 
pääoma oli vakuutustapahtuman 
sattumishetkellä 85 000 €. Lainatur-
vasta maksettiin kertakorvauksena 
lyhennystaulukon mukainen lainan 
pääoma 10 prosentilla korotettuna 
eli 93 500 €.

Korvausrajoitukset:
Korvausta ei makseta esimerkiksi, jos 
kuoleman syynä on ollut itsemurha 
vuoden kuluessa vakuutusyhtiön vastuun 
alkamisesta.

Turva tapaturmaisen pysyvän  
haitan varalta
Turva tapaturmaisen pysyvän haitan 
varalta sisältyy aina Peruslainaturvaan. 

Turva tapaturmaisen  
pysyvän haitan varalta  

sisältyy aina  
Peruslainaturvaan.

Lainaturvasta maksetaan vain yksi 
kertakorvaus. Pariturvana myönnetty 
Lainaturva päättyy tällöin molempien 
vakuutettujen osalta.

Kun työttömyyden johdosta on 
maksettu enimmäismäärä vakuutuskor-
vauksia, päättyy Lainaturvaan sisältyvä 
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Kertakorvaus maksetaan, jos vakuutetul-
le vakuutusturvan voimassa ollessa sat-
tuu tapaturma, josta aiheutuu vähintään 
haittaluokan 12 mukainen pysyvä haitta. 

Haitalla tarkoitetaan tapaturman 
aiheuttamaa lääketieteellisesti arvioitua 
fyysistä haittaa. Määrityksessä käytetään 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvis-
tamaa haittaluokitusta, joka perustuu 
pelkästään vamman laatuun. Ammat-
tia, harrastuksia tai muita yksilöllisiä 
olosuhteita ei oteta huomioon haittaa 
määriteltäessä. Pysyvä haitta määritel-
lään aikaisintaan kolmen kuukauden ja 
viimeistään kolmen vuoden kuluessa 
tapaturmasta.

Esimerkki: Perheen vanhemmilla oli 
asuntolainan yhteydessä Peruslaina-
turva pariturvana, johon äiti oli mer-
kitty päävakuutetuksi. Laina oli va-
kuutettu 110-prosenttisesti. Perheen 
isä menetti alaraajansa kokonaan 
työtapaturmassa, jonka seuraukse-
na hänelle aiheutui haittaluokan 12 
mukainen pysyvä haitta. Lyhennys-
taulukon mukainen lainan pääoma 
oli 75 000 €, kun vakuutusyhtiö totesi 
oikeuden korvaukseen. Lainatur-
vasta maksettiin kertakorvauksena 
lyhennystaulukon mukainen pääoma 
10 %:lla korotettuna eli 82 500 €.

Korvausrajoitukset:
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maksetaan, jos vakuutetulle vakuutustur-
van voimassa ollessa sattuu tapaturma, 
josta aiheutuu pysyvä työkyvyttömyys ja 
työkyvyttömyys on jatkunut yhden vuo-
den vakuutusturvan voimassa ollessa. 
Vakuutusyhtiö voi maksaa korvauksen 
aiemminkin, jos työkyvyttömyyden pysy-
vyys voidaan varmuudella osoittaa.

Vakuutettu katsotaan pysyvästi työky-
vyttömäksi, jos hän on lopullisesti me-
nettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään 
eikä kaiken todennäköisyyden mukaan 
kykene muuhunkaan työhön, jota ikä 
ja ammattitaito huomioon ottaen on 
pidettävä hänelle sopivan ja kohtuullisen 
toimeentulon turvaavana.

Korvausrajoitukset:
Korvausta ei makseta esimerkiksi, jos 
työkyvyttömyys on seurausta vakuutetun 
olemassa olevan sairauden, vian tai vam-
man aiheuttamasta vakuutustapahtu-
masta. Korvausta ei myöskään makseta, 
jos työkyvyttömyyden syynä on vakuu-
tetun alkoholin, lääkeaineen tai huu-
maavan aineen käyttö tai tapaturmasta 
aiheutuneet psyykkiset seuraukset.

Turva työttömyyden varalta

Korvausta ei makseta esimerkiksi, jos 
vakuutetun olemassa oleva sairaus tai 
vamma on syynä tapaturmaisen pysyvän 
haitan syntymiseen.

Turva pysyvän työkyvyttömyyden 
varalta
Laaja lainaturva voi sisältää päävakuute-
tulle turvan pysyvän työkyvyttömyyden 
varalta. Kertakorvaus maksetaan, jos 
vakuutettu vakuutusturvan voimassa 
ollessa tulee sairauden tai vamman 
johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi ja 
työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjak-
soisesti yhden vuoden vakuutusturvan 
voimassa ollessa. Vakuutusyhtiö voi 
maksaa korvauksen aiemminkin, jos 
työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan 
varmuudella osoittaa.

Vakuutettu katsotaan pysyvästi työky-
vyttömäksi, jos hän on lopullisesti me-
nettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään 
eikä kaiken todennäköisyyden mukaan 
kykene muuhunkaan työhön, jota ikä 
ja ammattitaito huomioon ottaen on 
pidettävä hänelle sopivan ja kohtuullisen 
toimeentulon turvaavana.

Korvausrajoitukset:
Korvausta ei makseta esimerkiksi, jos 
rakennuksilla työskentelevä henkilö 
menettää peukalonsa työtapaturmassa, 
mutta hän pystyy jatkamaan entisessä 
työssään tai hänet pystytään uudelleen 
kouluttamaan muuhun työhön.

Turva tapaturmaisen pysyvän  
työkyvyttömyyden varalta
Laaja Lainaturva voi sisältää päävakuu-
tetulle turvan tapaturmaisen pysyvän 
työkyvyttömyyden varalta. Kertakorvaus 

Työttömyysturvan 
korvausperusteena on 

vakuutetun työ- tai  
virkasuhteen päättyminen  

mm. tuotannollisista tai  
taloudellisista syistä.
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on vakuutetun työ- tai virkasuhteen 
päättyminen mm. tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä. Työttömyysturva on 
tarkoitettu palkansaajille. Yritystoimintaa 
harjoittaville henkilöille tai maatilayrit-
täjille ei voida myöntää vakuutusta 
työttömyyden varalta.

Vakuutuskorvaus voidaan maksaa,  
kun vakuutettu

• on jäänyt kokonaan vaille  
vakituista työtä,

• on ilmoittautunut työvoimaviran-
omaisille työttömäksi työnhakijaksi ja

• on oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

Lisäksi korvauksen saaminen edellyttää, 
että vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta 
on kulunut vähintään 60 päivää, kun 
vakuutettu saa tiedon työttömyydes-
tä tai on joutunut työttömäksi, ellei 
työttömyys johdu tuona aikana työnan-
tajaa äkillisesti kohdanneesta ulkoisesta 
syystä.

Kun työttömyys on kestänyt yhtäjak-
soisesti 30 päivää työttömyyspäivärahan 
omavastuuajan alkamisesta, maksetaan 
korvausta kultakin seuraavalta työttö-
myysajan kalenteripäivältä. Korvaus 
lasketaan päiväkorvauksena, joka 
on 1/30 lainan lyhennyksen ja koron 
muodostamasta vakuutushakemuksen 
liitteenä olevan lyhennystaulukon 
mukaisesta kuukausierästä, tai vakuutus-
sopimukseen etukäteen valittu prosent-
tiosuus tästä täydestä päiväkorvaukses-
ta. Korvaus suoritetaan kuukausittain 
jälkikäteen. Korvaus on veronalaista 
ansiotuloa.

Esimerkki: Perheen äiti on pää-
vakuutettuna pariturvana otetussa 
Laajassa Lainaturvassa, johon on 
valittu työttömyysturva. Lainaturva 
on otettu 80 000 euron kesämökki-
lainan turvaksi. Vakuutushakemuksen 
liitteenä olevan lyhennystaulukon 
mukaan kuukausierä on 900 euroa. 
Kolmen vuoden kuluttua Lainaturvan 
alkamisesta äiti menettää varmalta 
vaikuttaneen työpaikan tuotannolli-
sista ja taloudellisista syistä. Uuden 
työpaikan etsimiseen ja saamiseen 
kuluu viisi kuukautta. 

Työttömyyden ensimmäiseltä 
30 päivältä ei makseta korvausta. 
Työttömyysturvan päiväkorvausta 
maksetaan neljän kuukauden työttö-
myysjakson jokaiselta kalenteripäiväl-
tä seuraavasti:

Päiväkorvaus 900 € / 30 päivää = 30 €

Korvaus työttömyyskuukaudelta  
(30 päivää) 30 päivää x 30 € = 900 €

Ennakonpidätys (esim.)  – 288 €

Korvausta suoritetaan  
työttömyyskuukaudelta  612 €

Korvaus suoritetaan kuukausittain 
jälkikäteen. Korvausta suoritetaan 
neljältä työttömyyskuukaudelta  
(120 pvä) yhteensä 2 448 € (ennakon-
pidätyksen jälkeen).

Korvausrajoitukset:
Korvausta ei makseta esimerkiksi seuraa-
vissa tapauksissa:

• työttömyys johtuu työ- tai virkasuh-
teen määräajan päättymisestä
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• vakuutetun työttömäksi joutuminen 
on vapaaehtoista tai tahallista

• vakuutettu joutuu lomautetuksi eikä 
lomautus johda irtisanomiseen.

LAINATURVAN VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksuun vaikuttavat valitut 
turvalajit, vakuutetun ikä, lainan pää-
oma sekä valittu vakuutusturvan taso 
(%-osuus). Vakuutusmaksu työttömyyden 
osalta lasketaan lainan kuukausierän ja 
laina-ajan pituuden perusteella  
(Taulukko 1).

EDUNSAAJA JA PANTTAUS
Pysyvän työkyvyttömyyden, tapaturmai-
sen pysyvän työkyvyttömyyden, tapatur-
maisen pysyvän haitan ja työttömyyden 

perusteella maksettavan korvauksen 
edunsaaja on vakuutettu itse, ellei 
muuta ole määrätty.

Kuolemanvaraturvaan perustuvat 
vakuutuksenottajalle kuuluvat oikeudet 
ja maksettavat etuudet on pantattu 
vakuutushakemuksessa mainitulle lainan 
myöntäneelle pankille hakemuksessa 
mainitun lainan pääoman, korkojen ja 
lainasopimuksessa määriteltyjen maksu-
jen maksamisen vakuudeksi. Vakuutetun 
kuoleman perusteella maksettavasta 
kuolintapauskorvauksesta maksetaan
panttauksen perusteella pankille sen 
saatavaa vastaava määrä. Jos kuolin-
tapauskorvaus ylittää pankin saatavan, 
maksetaan ylimenevä osa edunsaajille.

LAINA-AIKA 15 000 € 50 000 € 100 000 €

10 v. Lainaturvan sisältävä kuukausierä  170  551  1096

 Kuukausierä ilman lainaturvaa  160  532  1064

15 v. Lainaturvan sisältävä kuukausierä  130  417  826

 Kuukausierä ilman lainaturvaa  119  397  795

20 v. Lainaturvan sisältävä kuukausierä  110  352  695

 Kuukausierä ilman lainaturvaa  100  332  664

Taulukko 1. Lainaturvan vakuutusmaksut

Esimerkkitaulukko lainaturvan vakuutusmaksusta 
Taulukon maksut on laskettu Peruslainaturvalle pariturvana, jossa puolisot 
ovat 35-vuotiaita. Taulukossa on esitetty lainan ensimmäinen kuukausierä 
sisältäen lainaturvamaksun ja kuukausierä ilman lainaturvamaksua. Luoton 
korko on 5 %.
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turvan tavallisimpia edunsaajamääräyk-
siä ovat:

• puoliso, jolloin määräys on voimassa 
sen hyväksi, jonka kanssa vakuutettu 
kuollessaan oli avioliitossa,

• lapset, jolloin määräys on voimassa 
perintökaaressa tarkoitettujen vakuu-
tetun rintaperillisten hyväksi,

• puoliso ja lapset, jolloin määräys 
on voimassa edellä tarkoitettujen 
puolison ja lasten hyväksi

• omaiset, jolloin määräys on voimassa 
puolison ja perintökaaressa tarkoitet-
tujen perillisten hyväksi.

Avopuoliso tai puolison lapset eivät 
sisälly em. edunsaajamääräyksiin. Heidät 
on syytä erikseen nimeten määrätä 
edunsaajaksi, mikäli korvauksen halu-
taan menevän heille. Vakuutuksenottaja 
voi kirjallisella ilmoituksella muuttaa 
edunsaajaa. Testamentilla ei edunsaaja-
määräystä voida muuttaa.

LAINATURVAN MUUTTAMINEN
Vakuutusyhtiön vastuuta korottaviin 
muutoksiin tarvitaan vakuutusyhtiön 
suostumus. Vakuutusyhtiö voi muu-
tokseen suostuakseen edellyttää 
lisäselvityksiä. Tällaisia vakuutusyhtiön 
suostumuksen edellyttäviä muutoksia on 
esimerkiksi:

• turvatun lainan määrän tai lainasta 
turvatun prosenttiosuuden korotus

• vakuutusturvan lisääminen  
vakuutukseen

• yksilöturvan muuttaminen  
pariturvaksi.

Lainaturva on voimassa lainaturvahake-
muksen liitteenä olevan lyhennystau-

lukon mukaisena. Lainaturvan muutta-
mista kannattaa harkita, mikäli lainan 
maksamaton pääoma tai kuukausierä 
olennaisesti muuttuu lyhennystaulukossa 
ilmoitetusta. Vakuutusyhtiö voi vakuu-
tukseen tehtävästä muutoksesta periä 
kustannuksia vastaavan maksun.

LAINATURVAN IRTISANOMINEN
Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjalli-
sesti irtisanoa vakuutussopimus. Koska 
Lainaturva on pantattu pankille, vaadi-
taan irtisanomiseen kuitenkin pankin 
suostumus.

Mikäli laina maksetaan ennen 
lainaturvahakemuksen liitteenä olevan 
lyhennystaulukon mukaista eräpäivää, 
Lainaturva tulee irtisanoa, mikäli sen 
halutaan päättyvän samanaikaisesti 
lainan kanssa.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vakuutussopimus päättymään esimer-
kiksi, jos

• vakuutuksenottaja on laiminlyönyt 
vakuutusmaksun suorittamisen,

• vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 
vakuutusta haettaessa antanut va-
kuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia 
tietoja ja vakuutusta ei olisi lainkaan 
myönnetty, jos oikeat ja täydelliset 
tiedot olisi annettu.

Lainaturva on voimassa  
lainaturvahakemuksen 

liitteenä olevan lyhennys-
taulukon mukaisena.
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Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutus-
maksuun siltä ajalta, jonka vakuutusturva 
on ollut voimassa.

KORVAUKSEN HAKEMINEN
Korvaushakemuksen ja ohjeita korvauk-
sen hakemiseen saat omasta pankistasi.

Vakuutusehdoissa on tarkemmin 
kuvattu korvausmenettelyä ja korvauk-
sen saamiseksi tarvittavat selvitykset. 
Vakuutusyhtiö antaa korvauspäätöksen 
viimeistään kuukauden kuluttua tarpeel-
listen selvitysten saamisesta.

MUUTOKSENHAKU
Jos et ole tyytyväinen vakuutusyhtiön 
vakuutusasiassa tekemään päätökseen, 
kannattaa ensin olla yhteydessä korvaus-
hakemuksesi käsitelleeseen henkilöön. 
Mikäli tyydyttävään ratkaisuun ei päästä, 

voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitus-
neuvontaan (www.fine.fi), Vakuutuslauta-
kuntaan tai Kuluttajariitalautakuntaan.

Muutosta vakuutusyhtiön tekemään 
päätökseen voi hakea oikeusteitse nos-
tamalla kanne määräajassa asianosaisen 
kotipaikan tai Espoon käräjäoikeudessa. 
Kanne on nostettava kolmen vuoden
kuluessa päätöksen saamisesta.

Korvaushakemuksen  
ja ohjeita korvauksen 

 hakemiseen saat  
omasta pankistasi.
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EVAKUUTUSKORVAUSTEN  
VEROTUS
Lainaturvan vakuutusmaksut eivät ole 
yksityishenkilön verotuksessa vähennys-
kelpoisia.

Vakuutetun lähiomaiselle kuoleman 
johdosta kertakorvauksena maksettava 
korvaus on tuloverosta vapaa. Korvaus 
on myös perintöverosta vapaa siltä osin 
kuin edunsaajan samasta kuolemanta-
pauksesta saama korvaus on enintään 
35 000 euroa. Jos edunsaajana on leski, 
perintöverosta vapaaksi osaksi katsotaan 
puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 
euroa lesken saamasta korvauksesta. 
Lähiomaiseksi katsotaan esimerkiksi 
puoliso, puolison lapset ja lapsenlapset.

Avopuoliso rinnastetaan verotukses-
sa lähiomaiseen, jos avopuolisot ovat 
eläneet avioliitonomaisissa olosuhteissa 
yhteisessä taloudessa ja he ovat aikai-
semmin olleet keskenään avioliitossa 
tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. 
Avopuolison saamasta kuolinkorvauk-
sesta verovapaaksi katsotaan enintään 
35 000 euroa.

Muulle kuin vakuutetun lähiomaiselle 
maksettava kuolintapauskorvaus on 
saajalle verotettavaa pääomatuloa.

Kertakorvaus pysyvästä työkyvyttö-
myydestä, tapaturmaisesta pysyvästä 
työkyvyttömyydestä ja tapaturmaisesta 
pysyvästä haitasta on vakuutetulle 
verovapaa.

Korvaus työttömyysturvasta on 
veronalaista ansiotuloa ja korvauksesta 
toimitetaan lain mukainen ennakonpi-
dätys.

Tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa 
olleeseen verolainsäädäntöön.
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YLEISET  
VAKUUTUSEHDOT
Yleistä Lainaturvasta
Lainaturva tarjoaa turvaa henkilölle, joka 
on tehnyt luottosopimuksen pankin 
kanssa.

Pankilla tarkoitetaan pankkia, joka 
myöntää ja välittää vakuutuksenottajalle 
luottosopimuksen mmukaisen lainan. 
Näissä ehdoissa tarkoitettu luottosopi-
mus ja laina on yksilöity vakuutushake-
muksessa.

Vakuutuksenantaja on se vakuu-
tusyhtiö, joka on tehnyt vakuutuksen-
ottajan kanssa Lainaturvasopimuksen. 
Lainaturvan vakuutuksenantajia ovat 
Sp-Henkivakuutus Oy ja LähiTapiola 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö, joista jäljem-
pänä käytetään nimitystä vakuutusyhtiö. 
Vakuutusturvaa koskevista erityiseh-
doista ilmenee kyseisen vakuutusturvan 
myöntävä vakuutusyhtiö.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan 
henkilöä, joka on tehnyt vakuutukse-
nantajan kanssa Lainaturvasopimuksen. 
Pariturvana otetussa Lainaturvassa 
molemmat vakuutetut ovat vakuutuk-
senottajina.

Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, 
joka on tehnyt vakuutuksenantajan 
kanssa Lainaturvasopimuksen ja joka 
on vakuutuksen kohteena tai jonka 
hyväksi vakuutus on voimassa. Paritur-
vana otetussa vakuutuksessa on kaksi 
vakuutettua.

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

Lainaturvasopimus
Lainaturvan sisältö määritellään so-
pimusasiakirjoissa, joita ovat tarjous, 
hakemus, tuoteseloste ja vakuutusehdot 
sekä lisäksi muut vakuutuksen syntymi-
seen vaikuttavat asiakirjat.

Vakuutussopimukseen sovelletaan 
Lainaturvan laskuperusteita, vakuutus-
sopimuslakia, Suomen lainsäädäntöä ja 
viranomaismääräyksiä.

Lainaturvan alkaminen
Lainaturva alkaa, kun vakuutusyhtiö on 
myöntänyt vakuutuksen.

Lainaturvan päättyminen
Lainaturva päättyy lainaturvahakemuk-
sen liitteenä olevan lainan lyhennystau-
lukon viimeisen maksuerän maksupäi-
vänä.

Lainaturva päättyy myös, kun
• pankki irtisanoo lainasopimuksen
• vakuutettu kuolee,
• on maksettu kertakorvaus pysyvän 

työkyvyttömyyden, tapaturmai-
sen pysyvän työkyvyttömyyden 
tai tapaturmaisen pysyvän haitan 
perusteella,

• lainaturva irtisanotaan tai
• vakuutettu tai pariturvassa vanhempi 

vakuutetuista täyttää Peruslainatur-
vassa 70 vuotta tai Laajassa Lainatur-
vassa 60 vuotta.

Lainaturva päättyy kuitenkin aina 
viimeistään sen jakson lopussa, jonka 
aikana vakuutus on tullut olleeksi voi-
massa 30 vuotta.
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Edunsaaja
Kuolemanvaraturvasta maksettava 
korvaus suoritetaan vakuutuksenottajan 
määräämälle edunsaajalle, ellei pant-
tauksesta muuta johdu. 

Pysyvän työkyvyttömyyden, tapa-
turmaisen pysyvän työkyvyttömyyden, 
tapaturmaisen pysyvän haitan ja 
työttömyyden perusteella maksettavan 
korvauksen edunsaaja on vakuutettu 
itse, ellei muuta ole määrätty.

Panttaus
Kuolemanvaraturvaan perustuvat 
vakuutuksenottajalle kuuluvat oikeudet 
ja maksettavat etuudet on pantattu 
vakuutushakemuksessa mainitulle lainan 
myöntäneelle pankille hakemuksessa 
mainitun lainan pääoman, korkojen ja 
lainasopimuksessa määriteltyjen maksu-
jen maksamisen vakuudeksi.

Vakuutetun kuoleman perusteella 
maksettavasta kuolintapauskorvauksesta 
maksetaan panttauksen perusteella 
pankille sen saatavaa vastaava määrä. 
Jos kuolintapauskorvaus ylittää pankin 
saatavan, maksetaan ylimenevä osa 
edunsaajille.

Pantinhaltijan oikeutta supistavaan 
toimenpiteeseen vaaditaan pankin 
suostumus.

Vakuutusmaksun maksaminen
Lainaturvan vakuutusmaksu on ilmoi-
tettu Lainaturvahakemuksen liitteenä 
olevassa lyhennystaulukossa. Maksu 
peritään e-laskulla tai suoramaksuna. Mi-
käli vakuutuksessa ei ole voimassaolevaa 
valtuutusta, vakuutuskauden vakuutus-
maksut laskutetaan enintään neljässä (4) 
erässä. Laskulla perittävistä vakuutus-
maksuista voidaan periä vakuutusyhtiön 
kulloinkin määräämä laskutuslisä tai muu 
kohtuullinen maksu.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä 
erityisehtojen kohdissa 1–5 mainitusta 
vakuutusturvasta vakuutusmaksuna aina 
vähintään vähimmäismaksu, jonka määrä 
on ilmoitettu tarjouksessa tai hakemuk-
sessa.

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 

Jos kuolintapauskorvaus 
ylittää pankin saatavan, 
maksetaan ylimenevä  

osa edunsaajille.



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 vakuutetun tai edunsaajan 
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 vakuutuksenottaja tai vakuutettu 
hakiessaan korvausta on vilpillisesti 
antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puut-
teellisia tietoja, joilla voi olla merkitystä 
vakuutustapahtuman tai vakuutusyhtiön 
vastuun selvittämisen kannalta, korvaus-
ta voidaan alentaa tai evätä sen mukaan, 
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.

Lainaturvan muuttaminen
Vakuutusyhtiön vastuuta voimassaolevan 
Lainaturvan perustella voidaan lisätä 
vain vakuutusyhtiön suostumuksella. 
Ilman vakuutusyhtiön suostumusta 
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Lainaturvalla turvattuun lainaan tehdyt 
muutokset eivät muuta vakuutusyhtiön 
vastuuta. Vakuutusyhtiö voi muutokseen 
suostuakseen edellyttää lisäselvityksiä, 
esim. uuden terveysselvityksen tai 
selvityksen työsuhteesta.

Vakuutusyhtiön suostumus tarvitaan 
esimerkiksi, jos

• turvattua lainamäärää tai lainasta tur-
vattua prosenttiosuutta korotetaan

• vakuutusturvia lisätään vakuutukseen
• yksilöturva muutetaan pariturvaksi.

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Vakuutetun tai vakuutuksenottajan 
aiheuttama vakuutustapahtuma
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos 
vakuutettu tai vakuutuksenottaja on 
tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtu-
man. Jos vakuutettu tai vakuutuksenot-
taja on aiheuttanut vakuutustapahtuman
törkeästä huolimattomuudesta, va-
kuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa 
sen mukaan kuin olosuhteet huomioon 
ottaen on kohtuullista.

Jos vakuutettu tekee itsemurhan, 
vakuutusyhtiö vastaa kuitenkin vakuu-
tuksesta kuoleman varalta, jos vakuu-
tusyhtiön vastuun alkamisesta on ennen 
itsemurhan tekemistä kulunut yli vuosi.

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 oikeutetulle se osa 
vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta 
vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai 
aiheuttajille.

Sopimusehtojen muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa 
erityisehtojen kohdassa 1 mainitun 
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 
erityisehtojen kohdissa 2–5 mainittujen 
vakuutusten vakuutusmaksuja ja muita 
sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on 
ennalta arvaamaton korvausmenon kehi-
tys tai muu seuraava ennalta arvaamaton 
olosuhteiden muutos:

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai 
viranomaisen määräys,

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

• muutos työkyvyttömyys- tai sairastu-
vuuskehityksessä tai

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

Korvausta on haettava vakuutus-
yhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun 
korvaukseen oikeutettu sai tietää 
mahdollisuudestaan saada korvausta ja 
viimeistään kymmenen vuoden kuluessa 
vakuutustapahtuman sattumisesta. 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, Vakuutuslauta-
kunnan tai kuluttajariitalautakunnan 
käsiteltäväksi. Lautakuntien 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

1. Turva kuoleman varalta

1.1 Vakuutuksenantaja
Vakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus 
Oy.

1.2 Oikeus korvaukseen
Kuolintapauskorvaus maksetaan, jos 
vakuutettu kuolee vakuutusturvan 
voimassa ollessa. Pariturvassa korvaus 
maksetaan ensiksi sattuneen kuolin-

Korvauksen viivästyessä vakuutus-
yhtiö maksaa viivästyskorkoa korkolain 
mukaan. Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
vähentää korvauksesta maksamattomat 
erääntyneet vakuutusmaksut viivästys-
korkoineen. Jos korvaus ei riitä näiden 
maksujen kuittaamiseen, korvauksen 
maksamisen edellytyksenä on, että 
maksut on maksettu.

Jos kuolintapauskorvaus 
ylittää pankin saatavan, 
maksetaan ylimenevä  

osa edunsaajille.
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tapauksen jälkeen. Jos pariturvassa 
vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, on 
kummankin edunsaajalla oikeus puoleen 
korvauksesta.

1.3 Korvauksen määrä
Kuolintapauskorvauksen määrä lasketaan 
vakuutushakemuksen liitteenä olevan ly-
hennystaulukon mukaisesta kuolinhetkeä 
vastaavasta pääomasta. Kuolintapaus-
korvauksen määrä on pääoma lisättynä 
kymmenellä (10) prosentilla tai vakuu-
tuksenottajan vakuutushakemuksessa 
valitsema alhaisempi prosenttiosuus 
mainitusta pääomasta. Vakuutusyhtiö 
määrittelee valittavissa olevat kertakor-
vauksen prosenttiosuudet.

1.4 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,

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

1.5 Korvauksen hakeminen ja  
maksaminen
Korvauksen hakijan on toimitettava va-
kuutusyhtiölle kuolintodistus (virallinen 
selvitys vakuutetun kuolemasta ja kuolin-
syystä) ja selvitys edunsaajista sekä muut 

kuolintapauskorvauksen maksamiseksi 
tarpeelliset selvitykset.

Maksettavasta kuolintapauskorvauk-
sesta maksetaan panttauksen perusteel-
la pankille sen saatavaa vastaava määrä. 
Jos kuolintapauskorvaus ylittää pankin 
saatavan, maksetaan ylimenevä osa
edunsaajille.

2. Turva tapaturmaisen pysyvän  
haitan varalta

2.1 Vakuutuksenantaja
Vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keski-
näinen Vakuutusyhtiö.

2.2 Tapaturman määritelmä
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja 
odottamaton ruumiinvamman aiheutta-
va tapahtuma, joka sattuu vakuutetun 
tahtomatta vakuutuksen voimassa 
ollessa.

Tapaturmasta aiheutuneeksi kat-
sotaan myös vakuutetun tahtomatta 
äkillisen voimanponnistuksen tai liikkeen 
yhteydessä syntynyt vamma, johon on 
annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden 
kuluessa vammautumisesta.

Tapaturmana pidetään myös vakuu-
tetun tahtomatta sattunutta hukkumista, 
lämpöhalvausta, auringonpistosta, 
paleltumista, paineen huomattavasta 
vaihtelusta aiheutunutta vammautumista 
ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun 
erehdyksessä nauttiman aineen aiheut-
tamaa myrkytystä.

2.3 Tapaturmasta riippumaton  
sairauden, vian tai vamman vaikutus
Jos vammaan tai sen paranemisen 
pitkittymiseen on olennaisesti myötä-
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vaikuttanut tapaturmasta riippumaton 
sairaus, vika tai vamma, suoritetaan 
korvausta haitasta vain siltä osin kuin 
sen on katsottava aiheutuneen tästä 
tapaturmasta.

2.4 Oikeus korvaukseen
Oikeus tapaturmaisen pysyvän haitan 
korvaukseen syntyy, jos vakuutettu 
vakuutusturvan voimassaoloaikana 
vammautuu tapaturmaisesti siten, että 
hänelle aiheutuu tapaturmasta pysyvä 
lääketieteellinen haitta, joka on vähin-
tään haittaluokan 12 mukainen.

Tapaturmainen pysyvä haitta mää-
ritetään ja oikeus korvaukseen syntyy 
aikaisintaan kolmen kuukauden ja 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
tapaturmasta. Korvauksen saaminen 
edellyttää, että vakuutusturva on 
tapaturman sattumisesta keskeytyksettä 
voimassa, kunnes vakuutusyhtiö toteaa 
oikeuden korvaukseen.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan 
lääketieteellisesti arvioitua yleistä 
fyysistä haittaa, joka vammasta aiheutuu 
vakuutetulle ja joka ei lääketieteelli-
sen todennäköisyyden mukaan enää 
parane. Haittaa määritettäessä otetaan 
huomioon ainoastaan vamman laatu. 
Vammautuneen yksilölliset olosuhteet, 
kuten ammatti tai harrastukset, eivät 
vaikuta haitan määritykseen.

Haitan suuruus määritetään tapa-
turman sattuessa voimassa olleen 
sosiaali- ja terveysministeriön antaman 
tapaturmavakuutuslakiin perustuvan 
haittaluokituspäätöksen perusteella. 
Korvaukseen oikeuttavan pysyvän haitan 
tulee olla vähintään haittaluokan 12 
suuruinen.

Pariturvassa korvaus maksetaan 
ensimmäisen vammautumisen jälkeen. 
Jos pariturvassa vakuutetut vammautu-
vat samassa tapaturmassa ja vammau-
tumisen järjestystä ei kyetä luotettavasti 
toteamaan, kummankin vakuutetun 
edunsaajalla on oikeus puoleen korva-
uksesta.

Korvauksen suorittaminen edellyttää, 
että Lainaturva on keskeytyksettä voi-
massa siihen asti, kunnes vakuutusyhtiö 
toteaa oikeuden korvaukseen.

2.5 Korvauksen määrä
Tapaturmaisen pysyvän haitan korvauk-
sen määrä lasketaan vakuutushakemuk-
sen liitteenä olevan lyhennystaulukon 
mukaisesta pääomasta sillä hetkellä kun 
oikeus korvaukseen kohdan 2.4 mukaan
syntyy. Korvauksen määrä on pääoma 
lisättynä kymmenellä (10) prosentilla tai 
vakuutuksenottajan vakuutushakemuk-
sessa valitsema alhaisempi prosent-
tiosuus mainitusta pääomasta. Vakuu-
tusyhtiö määrittelee valittavissa olevat 
kertakorvauksen prosenttiosuudet.

 Haitan suuruus määrite-
tään tapaturman sattuessa 
voimassa olleen sosiaali- ja 
terveysministeriön antaman 

tapaturmavakuutuslakiin 
perustuvan haittaluokitus-

päätöksen perusteella. 
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2.6 Korvauksen maksamista koskevat 
rajoitukset
Korvausta ei makseta, jos tapaturmaisen 
pysyvän haitan syynä on ollut

• vakuutetun sairauden, vian tai vam-
man aiheuttama vakuutustapahtuma,

• leikkaus-, hoito- tai muu lääkinnälli-
nen toimenpide, ellei toimenpidettä 
ole suoritettu tapaturmana korvatta-
van vamman hoitamiseksi,

• lääkeaineen, alkoholin tai muun 
huumaavan aineen käyttö taikka ra-
vinnoksi nautitun aineen aiheuttama 
myrkkyvaikutus,

• 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,

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

• tapaturmasta aiheutuneet psyykkiset 
seuraukset.

2.7 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on toimitettava 
vakuutusyhtiölle kirjallinen selvitys tapa-
turmasta, lääkärinlausunto vakuutetun 
tapaturmaisesta pysyvästä haitasta sekä 
muut vakuutusyhtiön edellyttämät
selvitykset.

3. Turva pysyvän työkyvyttömyyden 
varalta

3.1 Vakuutuksenantaja
Vakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus 
Oy.

3.2 Oikeus korvaukseen
Kertakorvaus maksetaan, jos vakuu-
tettu tulee vakuutusturvan voimassa 
ollessa sairauden tai vamman johdosta 
pysyvästi työkyvyttömäksi ja sanottu 
työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoi-
sesti yhden vuoden ajan vakuutusturvan 
ollessa edelleen voimassa, ellei työky-
vyttömyyden pysyvyyttä kyetä täydellä 
varmuudella toteamaan aiemmin. 
Korvauksen saamisen edellytyksenä on, 
että vakuutusturva on keskeytyksettä 
voimassa siihen asti, kunnes vakuutusyh-
tiö toteaa oikeuden korvaukseen.

3.3 Työkyvyttömän määritelmä
Vakuutettu katsotaan pysyvästi työ-
kyvyttömäksi, jos hän on lopullisesti 
menettänyt kykynsä tehdä tavallista 
työtään eikä kaiken todennäköisyyden 
mukaan kykene muuhunkaan työhön, 
jota ikä ja ammattitaito huomioon 
ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja 
kohtuullisen toimeentulon turvaavana. 
Vakuutettua ei katsota pysyvästi työky-
vyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, 
että hänellä jonkun eläkelain nojalla on 
oikeus saada yksilöllistä varhaiseläkettä 
tai kuntoutustukea.

3.4 Korvauksen määrä
Kertakorvauksen määrä lasketaan 
vakuutushakemuksen liitteenä olevan 
lyhennystaulukon mukaisesta pääomas-
ta sillä hetkellä kun oikeus korvaukseen 
kohdan 3.2 mukaan syntyy todetaan tai 
on vakuutusyhtiölle toimitettavien selvi-
tysten mukaan voitu todeta. Korvauksen 
määrä on pääoma lisättynä kymmenellä 
(10) prosentilla tai vakuutuksenottajan 
vakuutushakemuksessa valitsema 
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alhaisempi prosenttiosuus mainitusta 
lainapääomasta. Vakuutusyhtiö määrit-
telee valittavissa olevat kertakorvauksen 
prosenttiosuudet.

3.5 Korvauksen maksamista koskevat 
rajoitukset
Vakuutettua ei katsota työkyvyttömäksi 
yksinomaan sillä perusteella, että hän on 
oikeutettu yksilölliseen varhaiseläkkee-
seen tai muuhun alentuneen työkyvyn 
perusteella maksettavaan eläkkeeseen.
Korvausta ei makseta, jos pysyvän työky-
vyttömyyden syynä on ollut

• alkoholin, lääkeaineen tai huumaa-
van aineen käyttö,

• itsemurhayritys vuoden kuluessa 
vakuutusturvan 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.

3.6 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on toimitettava 
vakuutusyhtiölle lääkärinlausunto vakuu-
tetun pysyvästä työkyvyttömyydestä, sen 
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syystä ja kestosta sekä muut vakuutusyh-
tiön edellyttämät selvitykset.

Pysyvää työkyvyttömyyttä koskevan 
korvauksen hakijan on toimitettava va-
kuutusyhtiölle omalla kustannuksellaan 
terveydentilastaan laadittu lääkärinlau-
sunto, joka sisältää lausunnon hakijan 
työkyvyttömyydestä sekä hoito- ja 
kuntoutussuunnitelman. Vakuutusyhtiö 
voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen 
lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan 
selvityksen. Vakuutusyhtiö voi myös 
omalla kustannuksellaan hankkia lääkä-
rinlausunnon, jos hakija on hoidettavana 
sairaalassa tai siihen on jokin muu 
erityinen syy.

Hakija on velvollinen vakuutusyhtiön 
osoituksesta käymään työkyvyn heiken-
tymisen selvittämistä varten tutkittavana 
vakuutusyhtiön nimeämän laillistetun 
lääkärin luona tai vakuutusyhtiön 
osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslai-
toksessa. Jos hakija ilman hyväksyttävää 
syytä kieltäytyy tutkimuksesta, hakemus 
voidaan ratkaista vakuutusyhtiön käytet-
tävissä olevan selvityksen nojalla.

Hakemukseen on liitettävä muukin 
hakijan saatavilla oleva selvitys, joka on 
tarpeen korvausasian ratkaisemiseksi ja 
jota häneltä voidaan kohtuudella vaatia 

ottaen huomioon vakuutusyhtiön mah-
dollisuudet hankkia tarvittava selvitys.

4. Turva tapaturmaisen pysyvän työky-
vyttömyyden varalta

4.1 Vakuutuksenantaja
Vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keski-
näinen Vakuutusyhtiö.

4.2 Tapaturman määritelmä
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja 
odottamaton ruumiinvamman aiheutta-
va tapahtuma, joka sattuu vakuutetun 
tahtomatta vakuutuksen voimassa 
ollessa.

Tapaturmasta aiheutuneeksi kat-
sotaan myös vakuutetun tahtomatta 
äkillisen voimanponnistuksen tai liikkeen 
yhteydessä syntynyt vamma, johon on 
annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden 
kuluessa vammautumisesta.

Tapaturmana pidetään myös vakuu-
tetun tahtomatta sattunutta hukkumis-
ta, lämpöhalvausta, auringonpistoa, 
paleltumista, paineen huomattavasta 
vaihtelusta aiheutunutta vammautumista 
ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun 
erehdyksessä nauttiman aineen aiheut-
tamaa myrkytystä.

4.3 Tapaturmasta riippumattoman 
sairauden, vian tai vamman vaikutus
Jos vammaan tai sen paranemisen pit-
kittymiseen on olennaisesti myötävaikut-
tanut tapaturmasta riippumaton sairaus, 
vika tai vamma, suoritetaan korvausta 
tapaturmaisesta pysyvästä työkyvyttö-
myydestä vain, jos sen on katsottava 
aiheutuneen tästä tapaturmasta.
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4.4 Oikeus korvaukseen
Kertakorvaus maksetaan, jos vakuutettu 
tulee vakuutusturvan voimassaoloai-
kana sattuneen tapaturman johdosta 
pysyvästi työkyvyttömäksi ja sanottu 
työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoi-
sesti yhden vuoden ajan vakuutusturvan 
ollessa edelleen voimassa, ellei työky-
vyttömyyden pysyvyyttä kyetä täydellä 
varmuudella toteamaan aiemmin. 
Korvauksen saamisen edellytyksenä on, 
että vakuutusturva on keskeytyksettä 
voimassa siihen asti, kunnes vakuutusyh-
tiö toteaa oikeuden korvaukseen.

4.5 Työkyvyttömän määritelmä
Vakuutettu katsotaan pysyvästi työkyvyt-
tömäksi, jos hän on lopullisesti menet-
tänyt kykynsä tehdä tavallista työtään 
eikä kaiken todennäköisyyden mukaan 
kykene muuhunkaan työhön, jota ikä 
ja ammattitaito huomioon ottaen on 
pidettävä hänelle sopivana ja kohtuulli-
sen toimeentulon turvaavana.

4.6 Korvauksen määrä
Kertakorvauksen määrä lasketaan 
vakuutushakemuksen liitteenä olevan 
lyhennystaulukon mukaisesta pääomas-
ta sillä hetkellä kun oikeus korvaukseen 
kohdan 4.4 mukaan todetaan tai on 
vakuutusyhtiölle toimitettavien selvitys-
ten mukaan voitu todeta. Korvauksen 
määrä on pääoma lisättynä kymmenellä 
(10) prosentilla tai vakuutuksenottajan 
vakuutushakemuksessa valitsema 
alhaisempi prosenttiosuus mainitusta 
lainapääomasta. Vakuutusyhtiö määrit-
telee valittavissa olevat kertakorvauksen 
prosenttiosuudet.

4.7 Korvauksen maksamista koskevat 
rajoitukset
Vakuutettua ei katsota työkyvyttömäksi 
yksinomaan sillä perusteella, että hän on 
oikeutettu yksilölliseen varhaiseläkkee-
seen tai muuhun alentuneen työkyvyn 
perusteella maksettavaan eläkkeeseen.

Korvausta ei makseta, jos tapaturmaisen 
pysyvän työkyvyttömyyden syynä on ollut

• vakuutetun sairauden, vian tai vam-
man aiheuttama vakuutustapahtuma,

• leikkaus-, hoito- tai muu lääkinnälli-
nen toimenpide, ellei toimenpidettä 
ole suoritettu tapaturmana korvatta-
van vamman hoitamiseksi,

• lääkeaineen, alkoholin tai muun 
huumaavan aineen käyttö taikka ra-
vinnoksi nautitun aineen aiheuttama 
myrkkyvaikutus,

• 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,

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

• tapaturmasta aiheutuneet psyykkiset 
seuraukset.

4.8 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on toimitettava 
vakuutusyhtiölle kirjallinen selvitys tapa-
turmasta, lääkärinlausunto vakuutetun 
tapaturmaisesta pysyvästä työkyvyttö-
myydestä, sen syystä ja kestosta sekä
muut vakuutusyhtiön edellyttämät 
selvitykset.
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Pysyvää työkyvyttömyyttä koskevan 
korvauksen hakijan on toimitettava va-
kuutusyhtiölle omalla kustannuksellaan 
terveydentilastaan laadittu lääkärinlau-
sunto, joka sisältää lausunnon hakijan 
työkyvyttömyydestä sekä hoito- ja 
kuntoutussuunnitelman. Vakuutusyhtiö 
voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen 
lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan 
selvityksen. Vakuutusyhtiö voi myös 
omalla kustannuksellaan hankkia lääkä-
rinlausunnon, jos hakija on hoidettavana 
sairaalassa tai siihen on jokin muu 
erityinen syy.

Hakija on velvollinen vakuutusyhtiön 
osoituksesta käymään työkyvyn heiken-
tymisen selvittämistä varten tutkittavana 
vakuutusyhtiön nimeämän laillistetun 
lääkärin luona tai vakuutusyhtiön 
osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslai-
toksessa. Jos hakija ilman hyväksyttävää 
syytä kieltäytyy tutkimuksesta, hake-
mus voidaan ratkaista vakuutusyhtiön 
käytettävissä olevan selvityksen nojalla. 
Hakemukseen on liitettävä muukin 
hakijan saatavilla oleva selvitys, joka on 
tarpeen korvausasian ratkaisemiseksi ja 

jota häneltä voidaan kohtuudella vaatia 
ottaen huomioon vakuutusyhtiön mah-
dollisuudet hankkia tarvittava selvitys.

5. Turva työttömyyden varalta

5.1 Vakuutuksenantaja
Vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keski-
näinen Vakuutusyhtiö.

5.2 Työttömyyden määritelmä
Työttömyys tarkoittaa vakuutetun työ- tai 
virkasuhteen päättymistä seuraavista 
syistä:

• työnantaja on lopettanut tai ryhtynyt 
lopettamaan sen toiminnan tai osan 
siitä, jota varten palkansaaja on pal-
kattu, tai on lopettanut tai ryhtynyt 
lopettamaan toimintaansa tai osan 
siitä siinä toimipisteessä, johon pal-
kansaaja on alun perin palkattu; tai

• sellaisen toiminnan tai sen toiminnan 
osan tarve, jota varten palkansaaja 
on alun perin palkattu, on lakannut 
tai vähentynyt taloudellisista, tuo-
tannollisista tai vastaavista syistä, ja 
tämän tilanteen odotetaan jatkuvan 
toistaiseksi; tai

• työnantaja haetaan konkurssiin tai 
selvitystilaan tai joutuu muiden 
työsopimuslaissa mainittujen oikeu-
dellisten toimenpiteiden kohteeksi.

5.3 Työttömän määritelmä
Työtön tarkoittaa, että vakuutettu

• ei ole työ- tai virkasuhteessa ja
• on työttömäksi joutumisen vuoksi 

täysin vailla vakituista työtä ja
• on ilmoittautunut paikallisille 

työvoimaviranomaisille työttömäksi 
työnhakijaksi ja

Korvauksen hakijan  
on  toimitettava vakuutus-
yhtiölle kirjallinen selvitys  
tapaturmasta sen syystä  

ja kestosta sekä muut 
vakuutusyhtiön  

edellyttämät selvitykset.
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• on oikeutettu joko valtion tai yksityi-
sen työttömyyskassan maksamaan 
työttömyyspäivärahaan.

5.4 Korvauksen maksamisen  
edellytykset
Vakuutuksesta maksetaan korvaus,

• jos vakuutettua kohtaa kohdassa 5.2 
määritelty työttömyys ja hän on sen 
seurauksena työtön kohdassa 5.3 
määritellyllä tavalla ja

• vakuutuksen alkamispäivästä on 
kulunut vähintään 60 päivää, kun 
vakuutettu saa tiedon työttömäksi 
joutumisesta tai joutuu työttömäksi, 
ellei esitetä selvitystä siitä, että 
työttömyyden aiheuttanut työn-
antajaa koskeva tuotannollinen, 
taloudellinen tai vastaava syy on 
saanut alkunsa tuon ajan kuluessa 
työnantajaa äkillisesti kohdanneesta 
ulkoisesta syystä ja

• työttömyys on jatkunut yhtäjaksoi-
sesti yli 30 peräkkäisen kalenteripäi-
vän ajan ja

• kun vakuutetulle on maksettu 
korvauksia työttömyyden perusteella 
jo 12 kuukaudelta (360 päivältä) ja 
jos vakuutettu on ollut sen jälkeen 6 
kuukautta (180 päivää) yhtäjaksoises-
ti työssä.

5.5 Korvausmäärä ja sen maksaminen
Korvausta ei makseta vakuutetun 30 
ensimmäiseltä työttömyyspäivältä 
kalenteripäivien mukaan laskettuna. Sen 
jälkeen korvausta maksetaan kultakin 
seuraavalta työttömyysajan kalenteripäi-
vältä. 30 päivän omavastuuaika koskee 
jokaista työttömyystapausta erikseen.

Korvaus lasketaan päiväkorvauksena. 
Täysi päiväkorvaus on 1/30 vakuutusha-
kemuksen liitteenä olevan lyhennystau-
lukon mukaisesta lainan kuukausierästä. 
Maksettava päiväkorvaus voi olla myös 
vakuutuksenottajan vakuutushake-
muksessa valitsema alhaisempi pro-
senttiosuus edellä mainituin tavoin 
lasketusta täydestä päiväkorvauksesta. 
Vakuutusyhtiö määrittelee valittavissa
olevat prosenttiosuudet.

Päiväkorvaus maksetaan kuukausit-
tain jälkikäteen. Korvauksen maksamisen 
edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle 
on toimitettu tarvittavat selvitykset.

Korvaus on vakuutetulle veronalaista 
ansiotuloa ja siitä tehdään lain mukainen 
ennakonpidätys.

Korvausta maksetaan varhaisimpaan 
seuraavista ajankohdista (korvauksen 
enimmäismäärä):

• vakuutettu ei ole enää työtön tai hän 
ei esitä riittäviä todisteita työttömyy-
destään,

• vakuutusyhtiö on tämän vakuutuksen 
perusteella maksanut korvausta yh-
teensä 12 kuukaudelta (360 päivältä) 
saman työttömyyden perusteella,

• vakuutusyhtiö on tämän vakuutuksen 
perusteella maksanut korvausta 
yhteensä 24 kuukaudelta (720 päi-
vältä) kaikkien työttömyystapausten 
perusteella,
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• vakuutetun määräaikaisen työso-
pimuksen, viran tai virkasuhteen 
määräaika olisi päättynyt

• Lainaturva päättyy yleisissä sopimus-
ehdoissa määritellyistä syistä.

Korvauksen saamisen edellytyksenä 
on, että vakuutus työttömyyden varalta 
pidetään keskeytyksettä voimassa 
korvausaikana.

5.6 Korvauksen maksamista  
koskevat rajoitukset
Yritystoimintaa tai maatalousyritys-
toimintaa harjoittavat henkilöt eivät 
ole oikeutettuja korvaukseen tämän 
vakuutuksen nojalla.

Korvausta ei makseta, jos välittömästi 
ennen työttömäksi joutumistaan:

• vakuutetulla ei ollut työsopimusta tai 
vakuutettu ei ollut virkasuhteessa tai

• vakuutettu on työskennellyt Suomen 
ulkopuolella muun kuin suomalaisen 
työnantajan palveluksessa tai

• vakuutettu on toistuvasti toiminut 
ammatissa, jossa työttömäksi jou-
tuminen on säännöllinen ja toistuva 
ilmiö, tai jos vakuutettu tiesi odottaa 
työttömäksi joutumistaan vakuutuk-
sen alkamispäivänä.

Korvausta ei makseta, jos
• vakuutetun työttömäksi joutuminen 

johtuu määräaikaisen työsopimuk-
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sen, viran tai virkasuhteen määräajan 
päättymisestä,

• vakuutetun työttömäksi joutuminen 
on tahallista tai vapaaehtoista,

• vakuutettu kieltäytyy työnantajan tar-
joamasta kohtuulliseksi katsottavasta 
muusta työstä, joka hänen koulutuk-
sensa, aiempi työkokemuksensa tai 
työpaikan sijainti huomioiden olisi 
kohtuudella pitänyt hyväksyä,

• vakuutettu on lomautettuna. Mikäli 
lomautus kestää yhtäjaksoisesti 
yli 30 päivää ja välittömästi tämän 
jälkeen johtaa irtisanomisen kautta 
työttömyyteen, maksetaan korvausta 
ensimmäisestä työttömyyspäivästä.

• työ- ja virkasuhde on päättynyt 
koeaikana muusta kuin kohdassa 5.2 
mainitusta syystä tai virkasuhdelain-
säädännön perusteella,

• vakuutettu on yritystoimintaa tai 
maatalousyritystoimintaa harjoittava 
henkilö tai perheenjäsenen tai muun 
lähisukulaisen yhtiön palveluksessa.

Korvausta ei makseta ajalta, jolta 
vakuutettu on saanut tai on oikeutettu 
saamaan työnantajalta irtisanomisajan 
palkkaa, lomakorvausta tai muuta 
vastaavaa korvausta.

5.7 Korvauksen hakeminen
Korvaushakemuksen käsittelyä varten 
vakuutetun tulee toimittaa vakuutusyhti-
ölle korvaushakemuslomake täydellisesti 
täytettynä sekä vakuutusyhtiön vaatimat 
muut tarvittavat selvitykset ja valtakirjat, 
joita se korvaushakemuksen ratkaisemi-
seksi tarvitsee kolmansilta osapuolilta 
pyydettävien selvitysten hankkimiseksi.

Korvauksen hakijan on toimitettava 
vakuutusyhtiölle todistus joko valtion 
tai yksityisen työttömyyskassan hänelle 
maksamasta työttömyyskorvauksesta 
ajalta, jolta korvausta haetaan. Todistuk-
set on toimitettava myös työttömyyden 
jatkuessa.

Vakuutus ei korvaa edellä mainittujen 
selvitysten hankkimisesta aiheutuneita 
kustannuksia.

5.8 Termien määrittelyä
Palkansaaja tarkoittaa henkilöä, joka 
tekee työtä korvausta vastaan toisel-
le, työnantajalle, tämän johdossa ja 
valvonnassa työsopimuksen tai virkasuh-
teen nojalla. Virkaan ja virkasuhteeseen 
voidaan ottaa ja työsopimus voidaan 
tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi 
voimassa olevaksi. Palkansaajan tulee 
työskennellä työsopimuksen ja virka-
suhteen ehtojen mukaan vähintään 16 
tuntia viikossa tai 64 tuntia kuukaudessa.

Määräaikainen työsopimus tarkoittaa 
työsopimusta, jonka päättymisestä on 
sovittu sopimusta tehtäessä. Sopimusta 
on pidettävä määräajaksi tehtynä myös 
silloin, kun on sovittu määrätystä työstä 
tai työsuhteen kestoaika muutoin käy 
ilmi sopimuksen tarkoituksesta. Viran 
ja virkasuhteen määräaikaisuus käy ilmi 
viranomaisen antamasta nimityskirjasta 
tai viranomaisen tekemästä nimityspää-
töksestä. Määräaikaisen työsopimuk-
sen, viran tai virkasuhteen määräajan 
päättymisestä johtuvaa työttömyyttä 
ei korvata. Mikäli vakuutetulla on ollut 
saman työnantajan kanssa vähintään
kolme perättäistä vähintään vuoden 
kestävää määräaikaista palvelusuhdet-



VA
K

U
U

TU
SE

H
D

O
T

29

ta, sitä pidetään toistaiseksi voimassa 
olevana.
Vakuutustapahtuman sattumishet-
kellä tarkoitetaan sitä ajankohtaa, 
jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt, 
esimerkiksi vakuutetun kuolinpäivää tai 
sitä päivää jolloin vakuutettu on ollut 
vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla 
vuoden ajan pysyvästi työkyvytön.
Yritystoimintaa harjoittava henkilö 
tarkoittaa henkilöä, joka päätointaan 
varten on yrittäjien eläkelain (468/69) tai 
maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 
mukaisesti velvollinen ottamaan mainit-
tujen eläkelakien mukaisen vakuutuksen 
sekä näiden lisäksi henkilöä,

• joka työskentelee vähintään 16 tuntia 
viikossa tai 64 tuntia kuukaudessa ja

• joka työskentelee johtavassa 
asemassa osakeyhtiössä, jossa 
hänellä itsellään on vähintään 15 
% tai hänen perheenjäsenillään tai 
hänellä yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa on vähintään 30 % osakepää-
omasta tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä tai muutoin vastaava 
määräämisvalta tai

• joka työskentelee osakeyhtiössä, 
jossa hänellä itsellään tai hänen 
perheenjäsenillään tai hänellä yh-
dessä perheenjäsentensä kanssa on 
vähintään 50 % osakepääomasta tai 
osakkeiden tuottamasta äänivallasta 
tai muutoin vastaava määräämisvalta 
tai

• joka edellä mainituin tavoin työs-
kentelee muussa yrityksessä tai 
yhteisössä, jossa hänellä tai hänen 
perheenjäsenillään tai heillä yhdessä 
katsotaan olevan mainituissa kohdis-
sa sanottua vastaava määräysvalta.

Perheenjäsen tarkoittaa edellä mainituis-
sa yhteyksissä yrityksessä työskentelevän 
henkilön aviotai avopuolisoa ja henkilöä, 
joka on yrityksessä työskentelevälle 
henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai 
alenevassa polvessa.
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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 valtuutta-
miltaan tahoilta, viranomaisten 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.

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

LAINATURVAN MYÖNTÄVÄT 
YHTIÖT
Vakuutuksen kuoleman varalta ja 
vakuutuksen pysyvän työkyvyttömyyden 
varalta myöntää

Sp-Henkivakuutus Oy
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
puh. 010 572 1001, fax. 010 572 1005
info@sphenki.fi
www.sphenki.fi
y-tunnus: 2082534-1
Kotipaikka: Espoo

Vakuutuksen tapaturmaisen pysyvän työ-
kyvyttömyyden, tapaturmaisen pysyvän 
haitan ja työttömyyden varalta myöntää

LähiTapiola Keskinäinen  
Vakuutusyhtiö
Revontulenkuja 1, 02100 Espoo
y-tunnus 0211034-2
Kotipaikka: Helsinki

ASIAMIESTÄ KOSKEVAT TIEDOT
Vakuutuksesi 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.
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