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Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot
Kriisiturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka myönnetään liikennevakuutuksen yhteydessä.
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Vakuutuksen tarkoitus

Kriisiturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata tapaturmainen kuolema,
kriisiterapia, matka- ja yöpymiskuluja, kotiapua sekä toipumista edistäviä
toimia näiden vakuutusehtojen mukaisesti.
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Voimassaoloalue

5.5 Korvauksen hakeminen
Kuolinkorvauksen maksamista varten korvauksenhakijan on toimitettava
vakuutusyhtiölle vakuutetun kuolintodistus ja virallinen selvitys edunsaajista.
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Kulukorvaukset

6.1 Korvattavat vahingot

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Korvausta maksetaan, jos vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo on ollut
osallisena liikennevahingossa, jossa joku vakuutetuista on saanut lääkärin
hoitoa vaativan henkilövahingon.
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6.2 Korvausaika

Vakuutuksen voimassaolo

Kriisiturvavakuutus on jatkuva vakuutus, joka on voimassa enintään yhtä
kauan kuin vakuutuksen perusosana oleva liikennevakuutuskin.
Kriisiturvavakuutus ei ole voimassa auton ollessa ajoneuvorekisteriin tehdyn ilmoituksen mukaisesti liikennekäytöstä poistettuna. Vakuutuksenottaja on
oikeutettu saamaan maksuhyvityksen liikennekäytöstä poiston ajalta.
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Omavastuu

Vakuutukseen ei sovelleta omavastuuta.
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Tapaturmainen kuolema

5.1 Korvattavat vahingot

Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee liikennevahingon seurauksena vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon ollessa osallisena
vahingossa.
Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

5.2. Vakuutettu
Vakuutettuna on vakuutuksenottaja.

5.3 Vakuutusmäärä
Korvauksena maksetaan vahingon sattuessa 15 000 euroa.

5.4 Edunsaaja
Vakuutuksen edunsaajina ovat omaiset. Vakuutuksenottaja voi kuitenkin
määrätä muun edunsaajan, jolle korvaus maksetaan. Edunsaajamääräyksen muutokset on tehtävä kirjallisesti vakuutusyhtiöön.

Kriisiterapia (kohta 6.4) on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta, ja se on annettava kuuden kuukauden kuluessa. Kustannuksia matka- ja yöpymiskuluista, kotiavusta ja toipumista edistävistä
toimista (kohdat 6.5 - 6.7) maksetaan siltä osin, kuin ne ovat syntyneet
kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta.

6.3 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

6.4 Kriisiterapia
Vakuutuksesta korvataan vakuutettujen kustannuksia lääkärin määräämästä lääkärin tai psykologin antamasta kriisiterapiasta enintään kymmeneltä terapiakäynniltä, kuitenkin enintään 1 500 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

6.5 Matka- ja yöpymiskulut
Vakuutuksesta korvataan enintään kahden vakuutetun kohtuulliset matkakulut yhden kerran kotipaikkakunnalta loukkaantuneen vakuutetun hoitopaikkakunnalle ja takaisin kohtuullisine yöpymiskuluineen, kuitenkin enintään 1 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

6.6 Kotiapu
Kuluina korvataan kustannuksia henkilövahingon johdosta vakuutetulle
tarpeellisen kotiavun hankkimisesta. Jos kotiavun suorittaja on lähiomainen, korvataan ainoastaan kotiavusta aiheutuneita matkakuluja.
Korvausta kotiavun käyttämisestä maksetaan enintään 500 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

6.7

Toipumiskorvaus

Toipumisella tarkoitetaan vakuutetun tervehtymistä liikennetapaturmasta.
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Toipumiskorvausta maksetaan vahingossa loukkaantuneen vakuutetun
tervehtymistä edistäneistä toimista. Tällaisia ovat kulut sellaisista toimenpiteistä, tapahtumista ja tavarahankinnoista, joilla on toipumista edistävä
vaikutus.
Toipumiskorvausta maksetaan enintään 100 euroa vakuutustapahtumaa
kohti.

6.8 Kustannusten suoritustapa

Korvauksenhakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset
on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. Korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle
Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista ja
kopiot Kansaneläkelaitokselle annetuista tositteista. Ne kuitit, joista ei ole
saatu korvausta sairausvakuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on
toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäisinä.

Kriisi- ja kotiavusta on sovittava vakuutusyhtiön kanssa etukäteen. Vakuutusyhtiö suorittaa kustannusten määrän jälkikäteen tositteiden mukaan
vakuutetulle.

Yleiset sopimusehdot
Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain
määräyksiä. Suluissa olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään mainittuja asioita.
Vakuutussopimukseen sovelletaan jäljempänä olevia ehtokohtia 1 - 14
sekä sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei näihin yleisiin sopimusehtoihin ole kirjoitettu.
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Eräät keskeiset käsitteet

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö (6 §) määritellään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.
Vakuutuksenottaja (2 §) on se, joka on tehnyt OP Vakuutus Oy:n kanssa
vakuutussopimuksen.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat
ja täydelliset vastaukset olisi annettu, on vakuutusyhtiö vastuusta vapaa.
Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa
maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, Vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä
ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.
Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset
johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.
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Vakuutettu (2 §) on se, joka on henkilövakuutuksen kohteena.
Vakuutuskausi (16 §) on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen
voimassaoloaika.
Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on säännöllisin
väliajoin sovittu maksettavaksi.
Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta
suoritetaan kor v austa.
Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan OP Vakuutus Oy:tä.
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Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen
tekemistä

2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus
(5 § ja 9 §)

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen
hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista,
vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään
huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.
Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajasuojalain 6 a luvussa
tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan esim. vakuutusten
myymistä puhelimitse tai verkossa.
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt
vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on
antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun
tiedonantovelvollisuus (22 § ja 24 §)

Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja
vakuutussopimuksen voimassaolo

3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen (11 §)

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti
sovittu vakuutuksenottajan kanssa, silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen
tarjoukseen.
Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen
tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.
Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on
antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai
lähetetyksi vakuutusyhtiölle.
Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on
annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

3.2 Perusteet vakuutuksen myöntämiselle (10 §)
Vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät vakuutussopimuksen
vuosipäivän mukaan. Jos sopimukseen lisätään vakuutus, tämän vakuutuksen osalta vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät lisätyn
vakuutuksen alkamisajankohdan mukaan.

3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo (17 §)
Jatkuva vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutusmaksukauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutusmaksukauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 4.2 ja 13 mainituista syistä.
Vakuutussopimus on voimassa enintään yhtä kauan kuin vakuutuksen
perusosana oleva liikennevakuutuskin.
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Vakuutusmaksu

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä
antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana
ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi
tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen (38 §)

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiölla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka
vakuutus raukeaisi.

Vakuutussopimuksen kaikkien vakuutusten maksut yhdistetään yhdeksi
maksuksi, joka laskutetaan yhdessä tai useammassa erässä sopimuksen
mukaan. Jos vakuutussopimuksen muutoksesta johtuvaa maksua ei ole
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Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun
vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista.

yhdistetty aikaisemmin sovittuihin eriin, laskutetaan tämä maksu erikseen.
Vakuutussopimukseen maksettu vakuutusmaksu jaetaan sopimuksen kaikkien vakuutusten hyväksi maksusuorituksen ja veloituksen mukaisessa
suhteessa niin, että kaikki jatkuvat vakuutukset ovat voimassa samaan
päivämäärään.
Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä,
mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksellaan lyhennetään. Vakuutusmaksu käytetään kuitenkin sen vakuutussopimuksen hyväksi, jonka laskulla se on maksettu, ja tämän vakuutussopimuksen vanhimman maksamatta olevan saatavan lyhentämiseen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti erikseen toisin määrännyt.

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen (39 §)
Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen
edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiölla on oikeus
irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan
ilmoituksen lähettämisestä.
Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua.
Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa
ilmoituksessa.
Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen
seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus
päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan
päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta
vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti tässä tarkoitetusta maksuvaikeudesta vakuutusyhtiölle
viimeistään irtisanomisaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on
vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana
antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia
tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä
kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta
käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaanjohtavien
tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn.
Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutusyhtiö tai sen edustaja on
vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.
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Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

6.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen (28 §)
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

6.2 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama
vakuutustapahtuma (29 §)
Jos muu korvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti
aiheuttanut vakuutustapahtuman, vakuutusyhtiö on häneen nähden vastuusta vapaa.
Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä
olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen
huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille se
osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.

Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin vakuutusmaksun perinnästä
aiheutuneista kuluista perintälain mukaisesti. Jos vakuutusmaksu peritään
oikeusteitse, on vakuutusyhtiö oikeutettu lisäksi lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kuluihin. Vakuutusyhtiö voi siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osapuolelle.
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4.3 Päättyneen vakuutuksen voimaansaattaminen (43 §)
Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun
suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos
vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden
kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä edellyttäen, että vakuutuksen perusteella oleva liikennevakuutuskin on voimassa. Vakuutusyhtiö
mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.
Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.

4.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen
päättyessä (45 §)
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiölla
on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.
Palautettavaa vakuutusmaksua määrättäessä voimassaoloaika lasketaan
päivinä sen vakuutuskauden mukaan, jota vakuutusmaksu koskee. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on
vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa mainittu euromäärä.
Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2 tarkoitetuissa tilanteissa.

4.5 Kuittaus palautettavasta maksusta
Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat.
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Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana (6 §, 7 § ja 9 §)

Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot, ellei vakuutusehtoja ole jo
aiemmin annettu.

Syyntakeettomuus ja pakkotila (36 §)

Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa
kohtaan 6, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman oli 12
vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa
kohtaan 6, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.
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Edunsaajamääräys

8.1 Edunsaaja (47 §)

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus suoritettavaan vakuutuskorvaukseen
(edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.
Jos edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutetun kuoleman johdosta
suoritettava vakuutuskorvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään. Vakuutuskorvaus kuuluu vakuutetun kuolinpesään, jos edunsaajamääräystä ei ole
eikä korvausta ole määrätty vakuutusehdoissa suoritettavaksi vakuutuksenottajalle.

8.2 Edunsaajamääräyksen muoto (48 §)
Edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön,
jollei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.

9

9.1

Korvausmenettely

Korvauksenhakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §)

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja
tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi.
Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan
todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen
hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen
kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvityksiä.
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Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on
saanut mainitut selvitykset.

ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty Vakuutuslautakunnassa tai
tuomioistuimessa.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut
vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan
korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon
ottaen on kohtuullista.

10.3 Käräjäoikeus

9.2

Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne
voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai vakuutusyhtiön kotipaikan tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiölta vuoden kuluessa siitä,
kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden
kuluessa vakuutustapahtumasta tai vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa,
korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Kanne vakuutusyhtiön tekemän päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen
oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

9.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet
(7§, 9 § ja 70 §)

Vakuutetun oikeus korvaukseen tapaturman aiheuttamista kustannuksista ja varallisuuden menetyksestä vahingon korvausvastuussa olevalta
kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa korvauksen
hakijalle kuten vakuutetulle tai edunsaajalle tietoja vakuutuksen sisällöstä ja
korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen
suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.
Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta,
joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.
Vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaisen kotipaikan holhousviranomaiselle
vajaavaltaiselle suoritettavasta muusta kuin kustannusten tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuutuskorvauksesta, jos korvauksen kokonaismäärä on suurempi kuin 1000 euroa. Ilmoitus tehdään
esimerkiksi vakuutuksen perusteella maksettavasta kuolintapaussummasta.
Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa korkolaissa säädettyä
viivästyskorkoa.

9.4

Kuittaus vakuutuskorvauksesta

Vakuutusyhtiö voi vähentää korvauksesta maksamattomat erääntyneet
vakuutusmaksut, sekä muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat yleisten
kuittausedellytysten mukaisesti.

10 Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen
(8 § ja74 §)
Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Jos yhteydenotto
vakuutusyhtiöön ei selvitä asiaa, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta FINEn
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuosituksia lautakunnista. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on
siellä vireillä. Tyytymättömällä on myös mahdollisuus nostaa kanne oikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan.

10.1 Itseoikaisu
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada
lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Vakuutusyhtiö
oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

10.2 FINE ja kuluttajariitalautakunta
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE
ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa
tai tuomioistuimessa.
Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www. kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta
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Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

11 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus
kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on korvausvastuussa huolimattomuudestaan riippumatta.

12 Vakuutussopimuksen muuttaminen

12.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana
(20 §, 25 § ja 27 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos
1 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2
tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö, jos oikeat
ja täydelliset tiedot olisi annettu, olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla,
kuin oli sovittu;
2 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutus
tästä huolimatta laiminlyönnin seuraamusten sovittelun vuoksi kohdan
2.2. mukaan sitoo vakuutusyhtiötä.
Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle ilman aiheetonta viivytystä
saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta ilmoituksen vakuutusmaksun
tai ehtojen muutoksesta. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

12.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden
vaihtuessa (20 a §)
A Ilmoitusmenettely
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on
– uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
– oikeuskäytännön muuttuminen
– ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esimerkiksi kansainvälinen
kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus)
– vakuutuksen korvausmenon tai kustannustason muutos
– muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön
mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen. Tällaisia voivat
olla esimerkiksi muutokset vakuutuksenottajana olevan ajoneuvon
omistajan tai haltijan asuinpaikassa, ajoneuvon pysyvässä sijaintipaikassa, muutokset omistajaan tai haltijaan tai vakuutuksen kohteeseen
liittyvissä erilaisissa riskitekijöissä sekä muutokset muissa vahinkoriskiin liittyvissä tekijöissä, joita käytetään autovakuutuksen vuosittaisessa tilastoinnissa.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus muuttaa vakuutusmaksua määrittämällä
erilaisia maksun määräytymisperusteita vahinkoriskien mukaan.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä
vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla
on oikeus irtisanoa vakuutus.
Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiöllä on edellä esitetyn lisäksi oikeus tehdä muutoksia, jotka
johtuvat vakuutukseen sisältyvistä bonus-, keskittäjäasiakkuus- tai etuasiakkuussäännöistä tai muista vastaavista säännöistä. Vakuutusmaksuun
vaikuttavat myös mahdolliset asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet,
antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.
B Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa tapauksissa tai poistaa
vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutusyhtiön on irtisanottava kirjallisesti vakuutus päättymään vakuutusmaksukauden lopussa.
Irtisanomista koskeva ilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta ennen
vakuutusmaksukauden päättymistä.

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus
päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorittamisen
laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

13.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus
vakuutuskauden lopussa (17 a §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on vastaavasti oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta
ennen vakuutuskauden päättymistä.
Ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste.
Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi,
että vakuutustapahtuma on sattunut.

13 Vakuutussopimuksen päättyminen

14 Sovellettava laki

13.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus (12 §)

Vakuutuksessa sovelletaan Suomen lakia.

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti.
Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt
myöhempää vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle.

15 Muita vakuutussopimuslaissa käsiteltäviä
asioita

13.2 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus päättymään
vakuutuskauden aikana (17 §, 25 § ja 27 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos
1 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan
myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu
2 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdan 2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus tästä huolimatta kyseisen kohdan perusteella sitoo vakuutusyhtiötä.
3 Vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman
4 Vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle
vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös mm. seuraavista asioista:
Soveltamisala (1 §)
Säännösten pakottavuus (3 §)
Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä (27 §)
Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen merkityksettömyys (35 §)
Vastuun rajoittaminen eräissä tapauksissa (37 §)
Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)
Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)
Edunsaajamääräyksen raukeaminen (49 §)
Edunsaajamääräyksen tulkinta (50 §)
Ilmoitukset edunsaajamääräystä koskevan sitoumuksen saajalle (53 §)
Ulosmittaus tapaturmavakuutuksessa (55 §)
Takaisinsaanti konkurssipesään henkilövakuutuksessa (56 §)
Maksu väärälle henkilölle (71 §)
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