
 
 

VAKUUTUSTUTKINTO 177. SUORITUSTILAISUUS 
 
VAKUUTUSOPPI 19.9.2017 
 
 
 
 
 
Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä:  

 
I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos 
väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V. 
 
II Kysymysryhmä: 5 monivalintatehtävää. Merkitse vastauksesi annetuista vaihtoehdoista 
vain yksi. 
 
III Kysymysryhmä: 3 essee-kysymystä. Kirjoita vastauksesi ja mahdolliset perustelut sille 
annettua vastaustilaa käyttäen. 
 
 
Arvostelu: 
 
I kysymysryhmä  oikea vastaus 1 p 
   väärä vastaus 0 p 
   yhteensä 10 pistettä 
 
II kysymysryhmä  oikea vastaus 2 p 
   väärä vastaus 0 p 
   yhteensä 10 pistettä 
 
III kysymysryhmä  vastauksen tasosta riippuen 0-10 p 
   yhteensä 30 pistettä 
 
 
VAKUUTUSTUTKINTO: VAKUUTUSOPPI 
 
I KYSYMYSRYHMÄ, oikein/väärin -kysymykset        Merkitse o tai v 
 
 
1. Kioskinpitäjä Matin kioskiin murtauduttiin. Kioskista varastettiin myyntituotteita  

5000 eurolla. Vakuutuskorvaus on veronalaista tuloa.    
            

  
2.   Vakuutusten myynti ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin.   
  
                
3.   Yhtiön ei tarvitse toimittaa valvontaviranomaiselle tiedoksi henkivakuutuksen 
      uusia laskuperusteita.             
          
4.  Jos kaksi polkupyöräilijää ajaa yhteen, syyttömän osapuolen vahingot korvataan  
     liikennevakuutuksesta ja syyllisen hänen kotivakuutukseensa liittyvästä  
     vastuuvakuutuksesta.    
           

 
5.  Suurin osa vakuutusyhtiöiden sijoituksista on sijoitettuna kiinteistöihin.  



                
         
6.  Jos jatkuvan vahinkovakuutuksen ehdoissa on nimenomainen määräys  
     vakuutuksenantajan vastuun jatkumisesta vakuutusmaksun laiminlyönnistä huolimatta,  
     vakuutusmaksu on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomiota.  
           
7.  Vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa viivästyneelle korvaukselle viivästyskorkoa, 
     ellei korvauksenhakija sitä vaadi.  
      
   
8.  Työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen.  
 
     
9.  Kun vakuutuksenantaja myy sijoitussidonnaisia vakuutuksia, sen on tiedonanto- 
     velvollisuutta täyttäessään otettava huomioon vakuutuksen hakijan sijoituskokemus 
     ja sijoittamisen tavoitteet.  
 
10. Korvausvastuulla tarkoitetaan tulevien vakuutustapahtumien maksamista varten 
      kerättyjä vakuutusmaksuja.   
 
 

         
  

 
II KYSYMYSRYHMÄ: Monivalintakysymykset, merkitse yksi vaihtoehto.             (x) 
 
1.    Yritystä uhkaava henkilöriski on esimerkiksi 
 

a ryöstö. a  

b avainhenkilön eroaminen.  b  

c kavallus. c  

d ylimmän johdon ammattitaidottomuus. d  

 
 
2.  Maksuvapautusetu henkivakuutuksessa tarkoittaa, että 
 

a vakuutusyhtiö antaa hyvän tuloksen perusteella vuosittain maksuvapautuksia. a  

b yli 65-vuotiailta ei peritä enää vakuutusmaksuja. b  

c työkyvyttömän henkilön ei tarvitse maksaa varsinaisen vakuutuksen maksuja ja 
vakuutus pysyy voimassa.  

c  

d työttömäksi joutuneelle henkilölle annetaan alennusta vakuutusmaksusta.  d  

 
 
3. Lakisääteinen potilasvakuutus korvaa 

 

a henkilövahinkoja.    a  

b lääkkeen haittavaikutuksia. b  

c palovahinkoja. c  

d esinevahinkoja. d  

 
 
4. Mikä seuraavista ei ole pakollinen vakuutus? 

  

a urheilijan eläke- ja tapaturmavakuutus a  

b vakuutusmeklarin vastuuvakuutus b  

c autovakuutus  c  

d ympäristövahinkovakuutus d  



 
  
5.  Mikä seuraavista väitteistä on väärä? Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, kun 
 

a vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. a  

b vakuutettu on vahingon jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tietoja, 
joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. 

b  

c vakuutusyhtiölle sopimusta tehtäessä ilmoitetuissa seikoissa on tapahtunut sellainen 
vahingonvaaraa lisäävä muutos, että vakuutusyhtiö ei muuttuneessa tilanteessa 
myöntäisi vakuutusta. 

c  

d vakuutettu on vakuutuksen myöntämisen jälkeen sairastunut vakavasti.  d  

 
 
  
 

III KYSYMYSRYHMÄ 
 
Anna seuraaviin kysymyksiin annettua vastaustilaa käyttäen PERUSTELTU vastaus. 
Arvostelu 0-10 p. 

 
1. Mitä sosiaaliturvalla tarkoitetaan, mihin eri osa-alueisiin sosiaaliturva jaetaan ja miten osa-alueet eroavat 
toisistaan? Mainitse esimerkki kustakin osa-alueesta. 
 
2. Selosta seuraavien henkivakuutuksiin liitettävien lisävakuutusten sisältö ja tarkoitus: 

a) työkyvyttömyysvakuutus 
b) vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta 
c) vakuutus vakavan sairauden varalta (dread disease-vakuutus) 
d) sairauskuluvakuutus 

 
3. Mitä velvollisuuksia korvauksenhakijalla vakuutussopimuslain mukaan on korvausta hakiessaan ja mitä 
velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata?  


