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SUORITUSTILAISUUS 176 
 

 

1. Minkälaista turvaa henkivakuutusyhtiöt myöntävät työkyvyttömyyden varalta? Selosta lyhyesti kunkin turvan sisältö. 
 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s.152-160, 173-176 
 

2. Vakuutussäästäminen ja rahanpesu. Rahanpesuyritysten tunnistaminen jää suurelta osin vakuutusmyyjien ja 

vakuutusvirkailijoiden ’vainuherkkyyden’ varaan. Joitakin esimerkkejä epäilyttävistä tilanteista voidaan kuitenkin antaa. Selosta 

lyhyesti vähintään neljä tällaista tilannetta. 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s.432-436 
 

3. Vastuunvalinta. Valitse kustakin kohdasta oikea vastuunratkaisua koskeva väittämä. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon 

valitseminen antaa kustakin alakohdasta aina 0 pistettä. 

 

3.1 Riskin arviointia toteutetaan vain vapaaehtoisissa henkilövakuutuksissa. 

a) Maksuhäiriömerkintä on sellaisenaan este vakuutuksen myöntämiselle. 
b) Pääperiaate henkilövakuutuksessa on, että henkilö vakuutetaan sellaisena kuin hän on. 
c) Vakuutusyhtiön tulee myöntää vakuutukset kaikille hakijoille samanlaisina. 
d) Erikoisvastuuaikana vakuutusyhtiön vastuu ei ole voimassa. 
 

3.2 Terveystietojen pyytäminen 

a) Vakuutuksenottaja voi täyttää terveysselvityksen vakuutetun puolesta. 
b) Terveystiedot voidaan pyytää ensimmäisen korvaushakemuksen käsittelyn yhteydessä. 
c) Vakuutettukohtainen rajoitusehto perustuu vakuutusyhtiön pyytämiin tietoihin. 
d) Vakuutusyhtiöiden vakuutushakemukset ovat keskenään samanlaisia haetusta turvasta riippumatta. 
 

3.3 Vakuutusratkaisusta ilmoittaminen 

a) Mikäli vakuutus hylätään, hylkäysperustetta ei saa paljastaa vakuutuksenhakijalle. 
b) Vakuutussopimus syntyy, kun vakuutusyhtiö lähettää vakuutuskirjan ja laskun. Samanaikaisesti alkaa vakuutusyhtiön vastuu. 
c) Mikäli niin sovitaan, vakuutusyhtiön vastuu voi alkaa vasta, kun ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu. 
d) Vakuutusyhtiö voi jättää vakuutushakemuksen käsittelemättä, jos vakuutetun sairauden hoito on kesken. 
 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s 267-286 
 

4. Vakuutusmaksun maksaminen. Valitse kussakin alakohdassa oikea vaihtoehto. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon 

valitseminen antaa kustakin alakohdasta aina 0 pistettä. 4 pistettä 
 

4.1 Vakuutusmaksun maksamiselle on annettava maksuaikaa vähintään 
a) 2 viikkoa 

b) 3 viikkoa 

c) 1 kuukausi 

d) 1,5 kuukautta 

 

4.2 Vakuutusmaksukausi on 1.3.2017 – 28.2.2018. Vakuutusmaksun eräpäivä voi olla aikaisintaan 
a) 1.2.2017 
b) 28.2.2017 
c) 1.3.2017 



d) 1.9.2017 
 

4.3 Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään, mikäli vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Kun 

irtisanomisilmoitus lähetetään 15.7.2017, niin vakuutuksen päättymispäivä saa olla aikaisintaan 
a) 29.7.2017 
b) 5.8.2017 
c) 15.8.2017 
d) 15.9.2017 

 

4.4 Kun vakuutus on päättynyt maksamattomuuden perusteella 10.4.2017, niin vakuutuksenottajalla on oikeus saada vakuutus 

uudelleen voimaan maksamalla koko erääntynyt vakuutusmaksu viimeistään 
a) 10.7.2017 
b) 10.10.2017 
c) 31.12.2017 
d) 10.1.2018 

 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 289-295 
 

5. Tapaturman käsite 
a)  Luettele yksityistapaturmavakuutuksen tapaturman perusmääritelmän käsitteet. 2 p 

b) Lue seuraava todellinen vahinkotapahtuman kuvaus ja kerro, miten tapaturman perusmääritelmän käsitteet siitä 

ilmenevät. 2 p 

Kuvaus tapaturmasta: Kompastuin portaissa alas mennessä kantaessani painavaa laatikkoa. Lensin kasvot edellä 

kivikkoon. Saaden iskun päähän ja mustelmia kasvoihin. 

 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 180-181 

 

6. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. 
 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 251-252 

 

7. Millä perusteella vakuutusyhtiö voi yksipuolisesti muuttaa henkivakuutuksen vakuutusehtoja vakuutuksenottajalle 

epäedullisemmaksi? 3 pistettä 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 232–233 
 

8. Peruuttamaton edunsaajamääräys 2 pistettä 
a) Kuka sen antaa ja kenelle se annetaan? 1 p 
b) Miten se vaikuttaa? 1 p 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 305, 340 

 

9. Pantattu henkivakuutus 

Henkivakuutuksen perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus on 100.000 € ja edunsaajana on vakuutetun aviopuoliso. 

Vakuutettu kuoli vuonna 2016. Hänellä oli kuollessaan asuntolainaa 60.000 €. Henkivakuutus on pantattu tämän lainan 

vakuudeksi. Miten ja kenelle kuolemantapauskorvaus maksetaan ja miten korvausta verotetaan? 
 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 360-362 
 

 



10. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Valitse oikea väittämä. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen kussakin 

alakohdassa johtaa siihen, että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 

10.1 
a) Työntekijä voi ottaa itselleen tähän vakuutukseen liittyvän lisäturvan 
b) Työmarkkinakeskusjärjestö voi keskitetysti ottaa vakuutuksen siihen kuuluvien liittojen jäsenille 
c) Vakuutuksenottamisvelvollisuus voi tietyin edellytyksin koskea myös järjestäytymättömiä työnantajia 

10.2 
a) Työntekijällä on oikeus jatkaa vakuutusta omissa nimissään työsuhteen päätyttyä 
b) Työntekijä säilyy vakuutettuna työsuhteen päätyttyä vielä kolme vuotta 
c) Vakuutusturva jatkuu vielä viisi vuotta, kun työntekijä jää vanhuuseläkkeelle 

10.3 
a) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli maksaa vakuutuskorvaukset 
b) Työnantajan eläkevakuutusyhtiö ylläpitää vakuutettujen rekisteriä 
c) Henkivakuutusyhtiöt päättävät keskitetysti vakuutusehtojen sisällöstä 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 73 
 
 
11. Liisalla on 100 000 euron suuruinen henkivakuutus. Hänellä on yksi veli Pekka ja kolme serkkua. Liisalla ei ole puolisoa, lapsia, 

vanhempia eikä muita sisaruksia. Henkivakuutuksen edunsaajamääräys on ”omaiset”. 
a) Kenelle vakuutuskorvaus maksetaan Liisan kuoltua? 1 p 
b) Miten vakuutuskorvausta verotetaan. Perustele vastauksesi. 1 p 
c) Miten korvausta verotettaisiin, jos se maksettaisiin kuolinpesälle? 1 p 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 342, 360-361 


