
 

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Vapaaehtoinen henkilövakuutus tenttikysymykset 18.-
19.1.2017 
 
Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 

1) Vakuutusyhtiö vakavaraisuus (4p) 
a) Miksi vakavaraisuus eli solvenssi on vakuutustoiminnan ehdoton edellytys? 2 
pistettä 
b) Millä keinoilla vakavaraisuuden turvaamisesta on huolehdittava? 2 pistettä 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 450-456 

2) Vastuunvalinta (3p) 
Luettele vähintään 6 henkilövakuutusten vastuunvalinnassa mahdollisesti 
huomioitavaa riskitekijää. 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 280-281, 3 pistettä (½ pistettä kukin) 
 
3) Korvauksen hakeminen määräajassa. 
a) Selosta korvausoikeuden vanhentumisen lainmukaiset määräajat. Mistä 
ajankohdista ne lasketaan? 2 pistettä 
b) Miksi tällaiset vanhentumisajat on asetettu? 2 pistettä 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 328 – 329, 4 pistettä 
 
4) Vakuutusmaksut. Valitse jokaisessa kohdassa yksi oikea vaihtoehto. 
Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen antaa kustakin 
alakohdasta aina 0 pistettä. 
 
4.1 Vakuutusmaksu on hinta vakuutusyhtiön riskinkannosta 
a) Samanikäisen miehen ja naisen vakuutusmaksut ovat erisuuruiset 
erisuuruisesta vakuutustapahtuman riskistä johtuen. 
b) Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa se, millä todennäköisyydellä 
vakuutustapahtuma sattuu. 
c) Ns. luonnolliset vakuutusmaksut pysyvät kiinteäsummaisessa 
henkivakuutuksessa samansuuruisina koko vakuutusajan. 
d) Ns. liikekuluosuus alentaa yleensä henkivakuutuksen maksua. 

4.2 Vakuutusmaksun laskuttaminen 
a) Vakuutusyhtiö voi vapaasti päättää milloin vakuutusmaksulaskut lähetetään 
asiakkaille. 
b) Vakuutusmaksua voidaan periä etukäteen vakuutusehtojen mukaisesti. 
c) Vapaakirjaksi muutetusta vakuutuksesta ei vakuutuksenottajalta enää 
laskuteta 
vakuutusmaksuja. 
d) Vakuutusyhtiön tulee lähettää huomautuslasku ennen vakuutuksen 
irtisanomista. 

4.3 Vakuutusmaksujen maksaminen 
a) Ns. universal life -tyyppisissä vakuutuksissa tulee vakuutusmaksujen 
maksusuunnitelmaa noudattaa. 
b) Vakuutusmaksu voidaan maksaa useassa erässä. 
c) Vakuutuksen edunsaaja ei saa maksaa vakuutusmaksuja. 



 

d) Vakuutuskorvausta ei voi käyttää vakuutusmaksun kuittaamiseen. 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 289-292 ja 368-386, 3 pistettä 
4.1 b/368, 4.2 c/292, 4.3 b/290 
 
5) Haittakorvaus. Mitkä ovat yksityistapaturmavakuutuksessa pysyvän 
haitan korvauksen maksamisen edellytykset ja miten haittakorvauksen 
suuruus määräytyy? 
 
+-pisteitä saa seuraavista lisätiedoista: 
- jos vastauksessa on mainittu/kerrottu jatkuvamuotoisesta haittakorvauksesta. 
- jos vastauksessa on kerrottu, että haitta voidaan määritellä aikaisintaan 1 v 
kuluttua tapaturman sattumisesta 
- jos vastauksessa on kerrottu mahdollisuudesta lisäkorvaukseen haitta-asteen 
nousun perusteella (yleensä 3 v kuluessa ensimmäisestä päätöksestä). 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 184-185, yht. 4 pistettä. 
 
6) Korvauksen määrä 
a) Selosta lyhyesti sairauskuluvakuutuksissa käytettävät erilaiset 
omavastuumuodot? 2 pistettä 
b) Mitä vakuutuksenantaja tavoittelee eri omavastuumuotojen käyttämisellä 
(omavastuun tarkoitus)? 2 pistettä 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 168, yht. enintään 4 pistettä. 
 
7.   Edunsaajamääräys. 
a) Mitä muotovaatimuksia vakuutussopimuslaki asettaa 
edunsaajamääräyksen tekemiselle? 1p 
b) Milloin vakuutuksenottaja ei voi muuttaa edunsaajamääräystä? 1p 
c) Mitä tarkoittaa edunsaajamääräys ”puoliso”? 1p 
d) Mitä tapahtuu edunsaajan oikeuksille, jos vakuutus pantataan? 1p 

 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 331- 334 ja 336- 343, 360-361, yht. 4 
pistettä. 
 
 
8) Vakuutusten verotus. Valitse jokaisessa kohdassa yksi oikea vaihtoehto. 
Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen antaa kustakin 
alakohdasta aina 0 pistettä? 

8.1 Vakuutuskorvausten verotuksesta 
a) Kuolintapauskorvaus on vakuutetun lähiomaiselle maksettuna tulo- ja 
perintöverosta vapaata. 
b) Päiväkorvaus työkyvyttömyyden perusteella on veronalaista ansiotuloa. 
c) Puolet vakuutetulle maksettavasta kertakorvauksesta pysyvän 
työkyvyttömyyden perusteella on vakuutetulle veronalaista ansiotuloa. 
 
8.2 Maksujen vähennyskelpoisuudesta 
a) Yksityishenkilön verotuksessa kaikki vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia 
b) Yrityksen verotuksessa yksilöllisen eläkevakuutuksen maksujen 
vähennyskelpoisuus on rajoitettu 8.500 euroon vuodessa. 
c) Yksityishenkilön verotuksessa yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut 
vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. 



 

 
8.3. Sallittu takaisinostoperuste 1.1.2013 tai sen jälkeen otetussa yksityishenkilön 
vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa 
a) Aviopuolison vähintään vuoden kestänyt työttömyys 
b) Vakuutetun 6 kuukautta kestävä sairausloma 
c) Vakuutetun pysyvä työkyvyttömyys 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 355-366, 3 pistettä 
 
 
9) Vakuutussalaisuus. 
a) Mitä tarkoittaa vakuutussalaisuus? 1 p 
b) Mitkä tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin? 2 p 
c) Millä perusteilla vakuutussalaisuuden alaisia tietoja voidaan luovuttaa 
ulkopuolisille? 2 p 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 436-438, 5 pistettä 
 
10) Henkivakuutuksen (kuolemanvaravakuutus) vakuutusmaksu maksetaan 
ns. luonnollisina maksuina. 
a) Kertyykö tällaiselle vakuutukselle säästöä? ½ p 
b) Voidaanko vakuutus muuttaa vapaakirjaksi? ½ p  
c) Mitä vakuutuksenottajalle palautetaan, jos hän irtisanoo vakuutuksen? 1 p 
d) Miten vakuutusmaksun suhde vakuutusturvan määrään muuttuu 
vakuutusaikana? 1 p 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 382, 387 ja 393, 3 pistettä 
 
11) Ohessa on erilaisia väittämiä. Valitse jokaisessa kohdassa yksi oikea 
vaihtoehto. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen antaa 
kustakin alakohdasta aina 0 pistettä. 
 
11.1 Muutoksenhaku 
a) Vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa riita-asioissa vakuutuksenottaja voi 
tietyin edellytyksin valittaa myös Vakuutusoikeuteen. 
b) Vakuutusyhtiön päätöksistä ei voi valittaa Kuluttajariitalautakuntaan. 
c) Vakuutuslautakunnan antamat lausunnot eivät sido vakuutusyhtiöitä. 
 
11.2 Edunsaaja 
a) Edunsaaja voi milloin tahansa muuttaa edunsaajamääräystä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti vakuutusyhtiölle. 
b) Edunsaajamääräys raukeaa sen nimeltä mainitun edunsaajan osalta, joka 
kuolee ennen vakuutustapahtumaa. 
c) Edunsaaja ei voi kieltäytyä vakuutuskorvauksen vastaanottamisesta. 
 
11.3 Korvauskäsittely 
a) Vakuutusyhtiöllä on aina velvollisuus ratkaista, kenelle vakuutuskorvaus 
kuuluu. 
b) Vakuutusyhtiön on maksettava riidaton osa korvausta joutuisasti. 
c) Jos vakuutettu tekee itsemurhan 3 vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta, 
vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa henkivakuutuskorvausta. 
 
Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 463-464, 337-341, 316-326, 3 pistettä 


