Ryhmäeläkevakuutus
RE07, vakuutusehdot voimassa 1.1.2021 alkaen

kauden kerrallaan. Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy
vakuutuksen alkamisvuoden viimeisenä päivänä. Sen
jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.
Vakuutus päättyy, kun vakuutuksessa ei ole enää vakuutettuja, vakuutuksen piiriin sisällytettäviä työntekijöitä
tai etuuksien saajia. Vakuutus päättyy myös silloin, kun
ensimmäistä vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään
vakuutusyhtiön määräämänä päivänä.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on tullut maksukyvyttömäksi tai laiminlyönyt
hänelle vakuutussopimuslain tai vakuutussopimuksen
mukaan kuuluvat velvollisuutensa.
Mikäli vakuutuksenottaja ilmoittaa, ettei se enää ylläpidä
tai kartuta vakuutusetuja vakuutusmaksuja maksamalla tai
vakuutus on rauennut kohdan 6 mukaisesti taikka vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutuksen, määräytyy vakuutuksen antaman turvan jatkuminen yksittäisen vakuutetun
osalta kohtien 8 ja 9 mukaisesti.

Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutuksenottajana on työnantaja,
joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Ryhmäeläkevakuutus on vakuutussopimuslain 2 §:ssä
tarkoitettu vapaamuotoinen työeläkevakuutus.
Kun näissä vakuutusehdoissa tai ehtoihin liittyvässä
Ryhmäeläkevakuutuksen vakuutussopimuksessa viitataan
työntekijäin eläkelakiin (395/1961), viittaus tarkoittaa
31.12.2006 jälkeen työntekijän eläkelain mukaisia vastavia
säännöksiä, jollei työntekijän eläkelaista (395/2006) tai sen
voimaanpanolaista (396/2006) muuta johdu.

1 Vakuutuksen tarkoitus ja sisältö
Vakuutuksen tarkoitus on lisäeläketurvan järjestäminen
vakuutussopimuksessa määritellyille työntekijäryhmille.
Vakuutuksen sisältö on määritelty vakuutussopimuksessa.
Siinä mainitaan muun muassa vakuutetut edut, etujen
suuruus ja niiden saamisen edellytykset. Saman vakuutussopimuksen piirissä olevilla eri henkilöryhmillä vakuutusturvat voivat sisällöltään ja tasoltaan poiketa toisistaan.

5 Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen ennakkovakuutusmaksu, lopullinen vakuutusmaksu sekä niiden erotukselle laskettava korko määräytyvät vakuutussopimuksen ja vakuutusyhtiön hallituksen vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti.
Vakuutussopimuksessa on sovittu, maksetaanko vakuutusmaksu kiinteänä vai joustavana.

2 Oikeudet ja velvollisuudet
Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja vakuutusyhtiön oikeudet ja velvollisuudet perustuvat näihin
vakuutusehtoihin, vakuutussopimukseen, vapaamuotoisen
työeläkevakuutuksen laskuperusteisiin sekä voimassa
olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.
Vakuutuksella on oikeus vakuutusten tuottaman ylijäämän
perusteella mahdollisesti annettaviin lisäetuihin.

A Kiinteä vakuutusmaksu
Ensimmäinen vakuutusmaksu tai vakuutuksen kertamaksu erääntyy maksettavaksi vakuutusyhtiön määräämänä
päivänä.
Muu kuin kertamaksu peritään ennakkovakuutusmaksuna
ja lopullisena vakuutusmaksuna. Ennakkovakuutusmaksu
erääntyy maksettavaksi vakuutuskautena sovittujen kalenterikuukausien ensimmäisenä päivänä, josta ne korkoutetaan vakuutuskauden heinäkuun 1. päivään. Lopullisen
vakuutusmaksun laskennallinen eräpäivä on vakuutuskauden heinäkuun 1. päivä.
Jos lopullinen vakuutusmaksu on suurempi, kuin kohdan
2 mukaisesti korkoutetut ennakkomaksut, on vakuutuksenottajan maksettava erotus. Erotuksesta ja siihen
liitettävästä korosta käytetään nimeä tarkistusmaksu.
Tarkistusmaksuun sisältyvä korko lasketaan laskennallisen

3 Vakuutetut
Vakuutukseen ilmoitettavien henkilöiden piiri määritellään
vakuutussopimuksessa.Vakuutuksenottajan palveluksessa
oleva työntekijä, joka täyttää vakuutuksen piiriin kuulumiselle asetetut ehdot ja vakuutusyhtiön asettamat hänen
terveydentilaansa koskevat vaatimukset, kuuluu - ellei hän
itse siitä kieltäydy - pakollisesti vakuutukseen. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutuksen
piiriin kuuluvat henkilöt.

4 Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus alkaa vakuutussopimuksessa sovittuna ajankohtana ja se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vakuutus-
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Vakuutusturva päättyy sen kuukauden lopussa, jona
vakuutettu ei enää kuulu vakuutussopimuksessa määriteltyyn vakuutettujen piiriin. Jos kuitenkin vakuutetun työsuhde jatkuu, pysyvät kohdissa 11–15 mainitut turvat, ellei
vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu, voimassa siihen
asti, kun muu vastaava lisäeläketurva tai jatkovakuutus on
tullut voimaan, kuitenkin enintään neljä kuukautta.
Vakuutetun vakuutusturva voi jatkua vapaakirjana kohdassa 8 tarkoitetuissa tapauksissa tai yksilövakuutuksena
kohdassa 9 tarkoitetuissa tapauksissa.

eräpäivän ja todellisen maksupäivän väliselle ajalle. Tarkistusmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään vakuutuskautta seuraavan vuoden aikana.
Jos lopullinen vakuutusmaksu on pienempi kuin maksetut
ennakkovakuutusmaksut kohdan 2 mukaisesti korkoutettuna, käytetään erotus tulevien ennakkovakuutusmaksujen
lyhennykseksi. Jos vakuutus on päättynyt, eikä vakuutuksenottajalla ole maksamattomia vakuutusmaksuja, erotus
maksetaan vakuutuksenottajalle. Erotukselle hyvitetään
korkoa laskennallisesta eräpäivästä alkaen tarkistusmaksua vastaavasti.
Lopullinen vakuutusmaksu erääntyy kuitenkin heti maksettavaksi, jos vakuutuksenottaja lopettaa sen toimintansa,
jonka piiriin kuuluvia työntekijöitä vakuutus koskee, vakuutuksenottaja joutuu konkurssiin tai vakuutuksenottaja on
ilmoittanut, ettei se enää ylläpidä tai kartuta vakuutusetuja
vakuutusmaksuja maksamalla, vakuutus on rauennut tai
vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutuksen.
Edellä mainitulla korolla tarkoitetaan laskuperusteissa määriteltyä vakuutusyhtiön hallituksen vahvistamaa
korkoa.

8 Vapaakirja
Vakuutettu on oikeutettu laskuperusteiden ja vakuutussopimuksen mukaan määräytyvään maksuttomaan vakuutukseen eli vapaakirjaan, jos ennen vakuutustapahtumaa
• vakuutuksenottaja on ilmoittanut, ettei se enää ylläpidä
tai kartuta vakuutusetuja vakuutusmaksuja maksamalla
• vakuutus on rauennut
• vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutuksen
• vakuutettu on täyttänyt vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän mutta eläkkeen alkamista on lykätty
• vakuutussopimuksessa tai muutoin on annettu tämä
oikeus.
Kun vakuutetun vakuutusturva päättyy muun syyn kuin
vakuutustapahtuman takia, vakuutettu on aina oikeutettu
vapaakirjaan siltä osin kuin hän on osallistunut vakuutusturvansa kustantamiseen.
Vapaakirjaan sovelletaan näitä vakuutusehtoja soveltuvin
osin.

B Joustava vakuutusmaksu
Vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja sopivat vakuutusta otettaessa maksusuunnitelman. Maksusuunnitelmaa
voidaan vakuutusaikana muuttaa. Vakuutusyhtiö lähettää
vakuutuksenottajalle maksusuunnitelman mukaiset veloitukset.
Vakuutuksenottaja saa maksaa vakuutusmaksuja joustavasti vakuutusyhtiön ilmoittamien vähimmäisja enimmäismaksujen puitteissa. Vähimmäismaksu on muu kuin vanhuuseläkeaikaisen turvan kartuttamiseksi perittävä maksu.
Maksetut maksut korkoutetaan heinäkuun 1. päivään.
Vähimmäismaksu korkoineen on maksettava viimeistään
vakuutuskautta seuraavan vuoden kuluessa, jollei toisin ole
sovittu.
Edellä mainittuna korkona käytetään laskuperusteissa määriteltyä vakuutusyhtiön hallituksen vahvistamaa
korkoa.

9 Jatkovakuutusoikeus
Vakuutetulla on oikeus vakuutusmaksuja maksamalla
jatkaa vakuutusturvaansa yksilövakuutuksena, jos vakuutusturva hänen osaltaan on päättynyt muun syyn kuin
vakuutustapahtuman takia tai hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on päättynyt työkyvyn palautumisen vuoksi.
Vakuutetun on ilmoitettava vakuutusyhtiölle jatkovakuutusoikeutensa käyttämisestä kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun oikeus jatkovakuutukseen alkoi.
Yksilövakuutus käsittää samat edut kuin ryhmävakuutus
hänen osaltaan käsitti, ellei toisin ole sovittu. Yksilövakuutukseen sovelletaan näitä vakuutusehtoja soveltuvin osin.

6 Vakuutuksen raukeaminen
Jatkuvamaksuinen vakuutus raukeaa, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräkuukauden viimeisenä
päivänä. Rauennut vakuutus voidaan saattaa uudelleen
voimaan vakuutusyhtiön määräämin edellytyksin.

10 Vanhuuseläke

7 Vakuutetun vakuutusturvan
voimassaolo

Vanhuuseläkettä maksetaan vakuutetulle sitä seuraavan
kuukauden alusta, jona hän on täyttänyt vakuutussopimuksen mukaisen eläkeiän vakuutusturvan hänen osaltaan voimassa ollessa. Vanhuuseläkkeen maksaminen
päättyy sen kuukauden lopussa, jona vakuutettu kuolee tai
määräaikaisen eläkkeen eläkeaika päättyy.

Yksittäisen vakuutetun vakuutusturva alkaa kohtien 11–15
osalta vakuutukseen liittämistä seuraavan kuukauden
alusta tai erikseen sovittuna aikana.Vakuutukseen liittäminen edellyttää, että vakuutukseen ilmoitettu henkilö
täyttää vakuutusyhtiön soveltamien vastuunvalintaperiaatteiden mukaiset edellytykset ja työsuhde on kestänyt
vähintään kuukauden. Vakuutukseen edellä olevan mukaisesti liitetyn henkilön vakuutetut edut karttuvat maksettuja
vakuutusmaksuja vastaavasti.
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11 Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke myönnetään työntekijäin eläkelain
mukaisin ehdoin, ellei vakuutussopimuksessa ole muuta
sovittu. Määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä
kutsutaan kuntoutustueksi ja siihen sovelletaan työkyvyttömyyseläkettä koskevia määräyksiä.
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15 Hautausavustus

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään takautuvasti ja
samalta ajalta on maksettu sairausvakuutuslain mukaista
päivärahaa, vähennetään työkyvyttömyyseläkkeestä määrä, millä päiväraha ylittää samalta ajalta maksetun lakisääteisen työ- ja virkasuhteeseen sekä yrittäjätoimintaan
perustuvan työkyvyttömyyseläkkeen määrän.
Jos vakuutetun vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen ja
hautausavustuksen rahastojen yhteismäärä on suurempi
kuin se, mitä tarvitaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevan
vakuutetun perhe- ja vanhuuseläkkeen sekä hautausavustuksen kattamiseen, käytetään rahastosta ylijäävä
osa alkavan työkyvyttömyyseläkkeen kustantamiseen.
Rahaston käytöllä ei ole kuitenkaan vaikutusta kertyneisiin
etuihin, mikäli työkyvyttömyyseläke on päättynyt työkyvyn
palautumisen vuoksi.

Hautausavustuksena maksetaan vakuutetun kuoltua vakuutussopimuksessa mainittu määrä hänen omaisilleen tai,
ellei näitä ole, hänen kuolinpesälleen.

16 Etuuksien hakeminen
Etuuteen oikeutetun henkilön on haettava etuutta vakuutusyhtiöltä. Etuuden myöntäminen edellyttää seuraavien
selvitysten toimittamista vakuutusyhtiölle:
• vanhuuseläke: virkatodistus vakuutetusta
• työkyvyttömyyseläke: lääkärinlausunto vakuutetun
työkyvyttömyydestä
• perhe-eläke, rahastonpalautusetu ja hautausavustus:
todistus vakuutetun kuolemasta ja virallinen selvitys
etuuden saajista.
Vakuutusyhtiölle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön vakuutusyhtiön maksuvelvollisuuden toteamiseksi.
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia edellä mainittujen
selvitysten hankkimisesta.

12 Rahastontäydennysetu
Rahastontäydennysedulla täydennetään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvän vakuutetun perhe- ja vanhuuseläke
sekä hautausavustus vakuutussopimuksessa määritellylle
tavoitetasolle.

13 Perhe-eläke

17 Etuuksien maksaminen

Perhe-eläkeoikeus on vakuutetun leskellä ja lapsilla vakuutussopimuksessa mainituin edellytyksin ja kohdassa 19
mainituin rajoituksin.
Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolinpäivää seuraavan
kalenterikuukauden alusta ja päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jona edunsaaja kuolee. Lapselle maksetaan eläkettä kuitenkin enintään sen kalenterikuukauden
loppuun, jona hän täyttää vakuutussopimuksessa mainitun
iän.
Oikeus leskeneläkkeen saamiseen lakkaa, jos leski solmii
uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta.
Tällöin leskelle maksetaan kertasuorituksena määrä, joka
on yhtä suuri kuin hänen leskeneläkkeensä kolmen vuoden
ajalta. Kertasuorituksen perusteena käytetään viimeksi
maksettua kuukausieläkettä.
Lesken- ja lapseneläkkeen osuudet vakuutussopimuksessa
määritellystä täydestä perhe-eläkkeestä ovat seuraavat:
Edunsaaja
lapsia

0

Lesken osuus

6/12

6/12 5/12 3/12

2/12

Lasten osuus
yhteensä

–

4/12 7/12 9/12

10/12

1

2

3

Eläke suoritetaan kuukausittain etukäteen. Vakuutusyhtiö
alkaa maksaa eläkettä tai maksaa rahastonpalautusedun
tai hautausavustuksen viimeistään kuukauden kuluttua
kohdassa 16 mainittujen selvitysten saamisesta. Viivästyneelle suoritukselle maksetaan korkoa korkolain mukaan.
Eläkettä ei ilman erityistä syytä makseta takautuvasti
pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkkeen hakemista.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus maksaa kertasuorituksena
eläke, joka on pienempi kuin 20 euroa kuukaudessa tai
eläkkeensaajan suostumuksella 40 euroa kuukaudessa.
Mainittuja euromääriä tarkistetaan vuosittain enintään
palkkakertoimen nousua vastaavasti. Kertasuoritus lasketaan hallituksen vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti.

18 Aikaisempaa sairautta, vikaa tai
vammaa koskeva rajoitus
Jos vakuutustapahtuman syynä on sellainen sairaus, vika
tai vamma, joka työntekijällä oli jo vakuutetuksi tulostaan
alkaen, vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan eläkettä tai hautausavustusta tällaisen vakuutustapahtuman
johdosta vain silloin, kun vakuutetuksi tulosta vakuutustapahtumaan on kulunut yli vuosi.

väh. 4

19 perhe-eläkeoikeuden rajoitus

Lapseneläkkeiden yhteismäärä jaetaan tasan edunsaajina
olevien lasten kesken.
Mitä on edellä todettu leskestä, koskee soveltuvin osin
rekisteröidyn parisuhteen eloon jäänyttä osapuolta.

• Perhe-eläke-oikeutta ei ole
• leskellä, jolle työntekijäin eläkelain 4b §:n 2 momentin
mukaisesti aletaan maksaa lakkautettua leskeneläkettä
uudelleen
• leskellä eikä lapsella, jos vakuutettu vakuutetuksi
tulostaan lähtien kuolemaansa saakka on ollut täyteen
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin
työkyvytön
• vakuutetun entisellä puolisolla.

14 Rahastonpalautusetu
Jos vakuutettu kuolee, voidaan vakuutussopimuksessa
tarkemmin määrätty osa vakuutetun hyväksi luettavasta
rahastosta palauttaa rahastonpalautusetuna vakuutuksenottajalle tai vakuutetun omaisille tai, ellei omaisia ole,
vakuutetun kuolinpesälle.
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20 Vanhuuseläkkeen tai
työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovitus

23 Vakuutuksen sopimusehtojen
muuttaminen

Jos vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö
lisäksi saa tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaa
päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, liikennevakuutuslain
nojalla myönnettyä omaan vammaan perustuvaa jatkuvaa
korvausta, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai liikennevakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnettyä ansionmenetyskorvausta tai sotilasvammalain nojalla myönnettyä elinkorkoa, nämä ensisijaiset
etuudet ja hänen työ- tai virkasuhteeseensa tai yrittäjätoimintaansa perustuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeensä yhteensovitetaan noudattaen soveltuvin
osin työntekijäin eläkelain 8 ja 8a §:n säännöksiä.
Yhteensovituksen johdosta lisäeläkettä vähennetään kuitenkin vain sen verran, että kokonaiseläke pysyy vähintään
yhtä suurena kuin se olisi, jollei oikeutta tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- tai liikennevakuutuslain mukaisiin
eläkkeisiin olisi ollut.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksuja ja
muita sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on
• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen vahinko
kehityksessä havaittu muutos
• yleisen korkotason muuttuminen
• kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus
• vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muuttuminen, mikäli muutos johtuu vakuutusyhtiön määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.
Vakuutusyhtiö voi lisäksi tehdä sopimusehtoihin sellaisia
vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan
keskeiseen sisältöön.

24 Muutoksenhaku
Jos vakuutusyhtiön vakuutusasiassa tekemä päätös ei
tyydytä asianosaista, hän voi vakuutusyhtiötä vastaan
panna vireille kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tai
hänen Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa,
jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.
Kanne on nostettava kanneoikeuden menettämisen uhalla
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon
vakuutusyhtiön päätöksestä. Kuluttajan asemassa oleva
asianosainen voi saattaa päätöksen myös vakuutuslautakunnan tai kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

21 Perhe-eläkkeen yhteensovitus
Jos saman kuolemantapauksen johdosta suoritetaan tapaturmavakuutuslain mukaista perhe-eläkettä, sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä tai liikennevakuutuslain
mukaista jatkuvaa korvausta, perhe-eläke yhteensovitetaan mainittujen eläkkeiden sekä työ- tai virkasuhteeseen
tai yrittäjätoimintaan perustuvien eläkkeiden kanssa.
Tällöin työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjätoimintaan perustuvat eläkkeet otetaan huomioon työntekijäin eläkelain
8 ja 8a §:n mukaisesti yhteensovitettuina mutta ilman
työntekijäin eläkelain 8c – 8f §:n mukaista eläkesovitusta.
Yhteensovitusrajaa laskettaessa käytetään samaa prosenttilukua kuin perhe-eläkettä rajoitettaessa. Muuten yhteensovituksessa noudatetaan soveltuvin osin työntekijäin
eläkelain 8 ja 8a §:stä ilmeneviä periaatteita.
Yhteensovituksen johdosta eläkettä vähennetään kuitenkin
vain sen verran, että edellisessä kappaleessa tarkoitettujen
etuuksien yhteismäärä pysyy vähintään yhtä suurena kuin
se olisi ollut, jollei oikeutta tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- tai liikennevakuutuslain mukaisiin eläkkeisiin olisi
ollut.

25 Kansainväliset pakotteet
Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa vakuutussopimukseen perustuvia suorituksia, toteuttaa vakuutuksenottajan toimeksiantoja tai tarjota muita vakuutussopimuksen mukaisia palveluita, mikäli vakuutuksen myöntäminen,
vakuutussopimukseen perustuva suoritus tai palveluiden
tarjoaminen olisi Kansainvälisten pakotteiden tai lainsäädännön vastainen.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus purkaa vakuutus päättymään välittömästi, jos vakuutuksenottaja, korvauksensaaja, vakuutuksenottajan tai korvauksensaajan konserniin
tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, vakuutuksenottajan tai korvauksensaajan suora tai välillinen
omistaja, tällaisen yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja, vakuutuksenottajan parhaan tietämyksen
mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai
muu edustaja:
1. on Kansainvälisten pakotteiden kohteena tai toimii
Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityistai oikeushenkilön puolesta,
2. ei noudata siihen soveltuvia Kansainvälisiä pakotteita,
3. suoraan tai välillisesti lainaa, luovuttaa tai muutoin
mahdollistaa omaisuutensa käyttöä Kansainvälisen pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalle
yksityis- tai oikeushenkilölle, tai

22 Vakuutetuille annettavat tiedot
Vakuutusyhtiö huolehtii siitä, että uuden lisäeläkejärjestelyn
tultua hyväksytyksi vakuutetut saavat tiedon
• vakuutusyhtiön oikeudesta saada vakuutuksen hoitamiseksi tarvittavat henkilötiedot vakuutetusta
• mahdollisuudestaan kieltäytyä liittymästä vakuutukseen ja tähän liittyen mahdollisuudesta kieltää henkilötietojensa käsitteleminen
Vakuutuksenottajan on annettava vakuutetuille olosuhteet
huomioon ottaen sopivalla tavalla tieto tilanteesta, jos
• vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutuksen
• vakuutus on rauennut vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, ettei se enää kartuta vakuutusetuja vakuutusmaksuja maksamalla
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4. tietoisesti mahdollistaa tähän sopimukseen perustuvien
velvoitteiden hoitamista Kansainvälisten pakotteiden
alaisesta liiketoiminnasta taikka Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä
saatavilla varoilla.

RE07

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion,
Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan
Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa,
hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta,
taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoitetta taikka Suomen Keskusrikospoliisin
määräämää hallinnollista varojen jäädyttämistä.
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OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2
Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi

