NewLife
-vakuutus

Tuoteopas voimassa 1.4.2018 alkaen

Turvaa lapselle
Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta
huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen, kun sinulla
on lapsia, omaa tai yhteistä lainaa tai perheessänne toimeentulo
on vain yhden henkilön harteilla.

NewLife on alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille myönnettävä
henkivakuutus kuoleman varalle. Se antaa turvaa mm. mahdollisten lainojen takaisinmaksuun ja lasten koulutuksen varalle.
Vakuutuksenottajina ja vakuutettuina ovat erikseen lapsen äiti ja
lapsen isä. Vakuutuksen ensimmäisen vuoden maksun maksaa
OP-Henkivakuutus Oy, joten vakuutusturvan ensimmäinen vuosi
on maksuton.

NewLife pähkinänkuoressa

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla korvausmäärän ollessa 20 000 €

• Alle vuoden ikäisen lapsen molemmat vanhemmat voivat ottaa
20 000 euron suuruisen NewLife -vakuutuksen.
• Vakuutuksen myöntämiseen ei tarvita terveysselvitystä.
• Henkivakuutuksen ensimmäisen vuoden maksut maksaa OPHenkivakuutus. Vakuutus jatkuu automaattisesti maksullisena
toisesta vuodesta lähtien.
Mikäli et ensimmäisen vuoden jälkeen halua jatkaa vakuutusta
maksullisena, voit irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Ikä

euroa/vuosi

20-24

n. 38 €

25-29

n. 40 €

30-34

n. 42 €

35-39

n. 48 €

40-44

n. 58 €

45-49

n. 78 €

Oheisen taulukon hinnat ovat suuntaa antavia esimerkkejä.

NewLife -vakuutuksen avaintiedot
NewLife on henkivakuutus, josta maksetaan vakuutuksenottajan
määräämälle edunsaajalle 20 000 euron suuruinen korvausmäärä, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassa ollessa.

Kenelle vakuutus myönnetään?
Vakuutuksen voi ottaa alle vuoden ikäisen lapsen vanhempi.
Edellytyksenä on, että lapsella on suomalainen henkilötunnus.
Vakuutus on otettava vuoden kuluessa lapsen syntymästä.
Vakuutus myönnetään jokaisen lapsen osalta erikseen. Erillistä
selvitystä kummankaan vanhemman terveydentilasta ei vaadita.
Vakuutuksenottaja saa vakuutuksen vakuutuskirjan ja -ehdot.
Vakuutussopimusta koskevat asiakirjat sekä vuosittaisen vakuutuspostin saat valintasi mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutusturva tulee voimaan sinä päivänä, kun täydellisesti
täytetty hakemus on jätetty tai lähetetty OP-Henkivakuutukseen.
Vakuutusturva päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
täytät 70 vuotta.

Vakuutuksen ensimmäisen vuoden maksun maksaa asiakkaan
puolesta OP-Henkivakuutus. Toisen vuoden vakuutusmaksua
koskevan laskun OP-Henkivakuutus lähettää vakuutuksenottajalle
ennen kyseisen vakuutusmaksukauden alkamista.
NewLife -henkivakuutuksen myöntämisikä on 15–65 vuotta ja
päättymisikä 70 vuotta.

Vakuutuksen hinta muuttuu
Vakuutuksen hinta muuttuu vuosittain, kun hinnoittelutekijän
arvo (esimerkiksi vakuutetun ikä) muuttuu. Vakuutetun iän on
todettu olevan merkittävässä syy-yhteydessä vakuutuksesta
maksettaviin korvauksiin.
Koska henkivakuutus on usein pitkäaikainen sopimus, hinta voi
muuttua pitkällä aikavälillä huomattavasti.

Vakuutuksen irtisanominen

Voit itse määrätä edunsaajan, jolle korvaus kuolemantapauksessa
maksetaan. Tätä määräystä voit milloin tahansa vakuutusaikana
muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

Jos et halua jatkaa vakuutusturvaa maksamalla vakuutuksen
toisen vuoden (tai jotain myöhempää) vakuutusmaksua, voit
irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Vakuutusturva päättyy aikaisintaan sinä päivänä, kun irtisanomisilmoitus on saapunut OP-Henkivakuutukseen. Vakuutuksenottaja
on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun siltä ajalta, kun
vakuutusturva on ollut maksullisena voimassa.

Vakuutusmaksut

Vastuunrajoitus

NewLife on jatkuvamaksuinen vakuutus, jonka hintaan vaikuttaa vakuutetun ikä ja syntymäaika. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva on sidottu kuluttajahintaindeksiin.

Vakuutetun kuollessa ei ole merkitystä kuoleman syyllä (sairaus,
tapaturma) tai kuolinpaikalla (kotimaa, ulkomaat). Korvausta
ei makseta, jos vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa
vakuutuksen alkamisesta.

Edunsaaja

Verotus
Kuolintapauskorvaukset ovat edunsaajina oleville vakuutetun
lähiomaisille perintöverotettavaa omaisuutta.
Muille kuin vakuutetun lähiomaisille vakuutuksen edunsaajana
maksettu kuolintapauskorvaus on koko määrältään veronalaista
pääomatuloa.

Verotuksessa lähiomaisia ovat puoliso, suoraan ylenevässä tai
alenevassa polvessa oleva perillinen, ottolapsi, kasvattilapsi,
puolison lapsi tai ottolapsen rintaperillinen. Avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon, mikäli puolisot asuvat yhteisessä taloudessa
ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aiemmin olleet
avioliitossa keskenään.
Verotiedot perustuvat tuoteselosteen painohetkellä voimassa
olleeseen lainsäädäntöön, joka voi vakuutusaikana muuttua.

Muutoksenhaku
Jos olet tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tai
vakuutusyhtiön tai sen edustajan toimintaan muutoin, ota ensin
yhteyttä vakuutusyhtiöön asian selvittämiseksi ja toimita mahdollinen lisäselvitys.
Mikäli olet edelleen eri mieltä, voit saattaa asian OP Ryhmän
sisäisen asiakasasiamiehen käsiteltäväksi täyttämällä oikaisupyyntölomakkeen internetsivulla op.fi/asiakasasiamies. Asiakasasiamieskäsittely on aikaisemmasta päätöksenteosta riippumaton ja nopein muutoksenhakukanava.
OP, Asiakasasiamies
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
faksi 010 253 2626
asiakasasiamies@op.fi
Asiakasasiamiehen sijasta tai jos asiakasasiamiehen päätös ei
tyydytä sinua, voit olla yhteydessä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja
opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja

Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riitaasioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty
kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120
www.fine.fi
Helpoimmin asian saa vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa https://www.fine.fi/tunnistaudu.html
Vakuutusyhtiön antaman päätöksen voi saattaa siihen liitetyn
muutoksenhakuohjeen mukaisesti myös oikeusteitse ratkaistavaksi joko Helsingin käräjäoikeuteen tai asianosaisen ollessa
kuluttaja, hänen kotipaikkansa käräjäoikeuteen. Kanne on
nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä.

Henkilötietojen käsittely
OP käsittelee henkilötietojasi voimassa olevien säädösten, tietosuojalausekkeen ja -selosteen mukaisesti ja hyödynnämme myös
automaattista päätöksentekoa vakuutuspäätöksessä. Ostaessasi
vakuutusta mahdollinen automaattinen päätös myöntämisestä
perustuu antamiisi tietoihin, asiakasrekisteriimme ja luottotietorekisteriin asiakasvalintaohjeemme mukaisesti. Vakuutuksen
irtisanominen maksun laiminlyönnin johdosta tapahtuu myös
automaattisesti. Suosittelemme sinua tutustumaan tietosuojalausekkeeseen ja -selosteeseen, jossa kerromme tarkemmin
henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojalausekkeen ja -selosteen saat osuuspankeista tai
op.fi -palvelusta osoitteesta op.fi/tietosuoja.
OP voi tallentaa asiakkaan asiointia ja tapahtumia koskevia tietoja
sekä nauhoittaa puheluja. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan
käyttää tietosuojalausekkeessa ja -selosteella kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen
sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Tässä tuoteselosteessa olevat tiedot on annettu Suomen
lainsäädännön nojalla. Tutustu huolellisesti tuoteselosteeseen.
Vakuutukseen sovelletaan Sinun ja läheistesi vakuutukset -vakuutusehtoja henkivakuutusta koskevilta osilta.
OP-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus on saatavissa osoitteessa op.fi.
Henkivakuutuksen lisäetujen jakamisesta päätetään vuosittain. Lisäetuja jaetaan kohtuusperiaatteen mukaisesti.
OP-Henkivakuutus Oy maksaa vakuutusmaksuihin perustuvan prosentuaalisen palkkion asiamiehelle.

OP Vakuutus Oy
Tunnus 5019075
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

OP-Henkivakuutus Oy,
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, Päätoimiala: Vakuutustoiminta,
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus: 1030059-2

Näin saat NewLife -vakuutuksen
Täytä oheinen NewLife -hakemus ja postita se meille. Voit myös
käydä lähimmässä Osuuspankin konttorissa tai soittaa OPn puhelinpalveluun 0303 0303 ma–pe klo 8–22 ja la klo 10–16.

Puhelu maksaa lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,12 €/min
ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu +
0,12 €/min

Saat vakuutuksen helposti myös osoitteesta op.fi.

Tee näin:
1. Täytä vakuutushakemuksen kaikki kohdat huolellisesti.
2. Taita vakuutushakemus kahtia ja nido tai teippaa kiinni.
Et tarvitse postimerkkiä – postimaksu on jo maksettu.
3. Postita mahdollisimman pian.

Leikkaa tästä, taita ja teippaa tai nido kiinni ja postita heti!

NewLife -vakuutushakemus
Täytä huolellisesti kaikki kohdat, ole hyvä.
Lapsen nimi

Lapsen henkilötunnus tai syntymäaika

Äidin nimi (vakuutettu, vakuutuksenottaja)

Isän nimi (vakuutettu, vakuutuksenottaja)

Lähiosoite

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Toimiala
 Hallinto-, IT- tai muu toimistotyö
 Myynti- tai palvelualan työ
 Teollisuustyö
 Maa-, metsätalous- tai kalastustyö
 Eläkeläinen, opiskelija tai työtön
 Muut
Vakuutuksen edunsaajana on

Toimiala

 Opetus- tai tutkimusalantyö
 Terveydenhuolto- tai sosiaalialan työ
 Rakennus- tai kaivostyö
 Kuljetus- tai liikennetyö
 Humanistisen- tai taiteellisen alan työ

 yllämainittu lapsi

 Hallinto-, IT- tai muu toimistotyö
 Myynti- tai palvelualan työ
 Teollisuustyö
 Maa-, metsätalous- tai kalastustyö
 Eläkeläinen, opiskelija tai työtön
 Muut

 omaiset

Vakuutuksen edunsaajana on

 Opetus- tai tutkimusalantyö
 Terveydenhuolto- tai sosiaalialan työ
 Rakennus- tai kaivostyö
 Kuljetus- tai liikennetyö
 Humanistisen- tai taiteellisen alan työ

 yllämainittu lapsi

 muu, nimetty:

Päivämäärä			Äidin allekirjoitus

Päivämäärä			Isän allekirjoitus

Taita tästä!

 muu, nimetty:

 omaiset

460893f 4.18

OP-Henkivakuutuksen asiamiehenä ja edustajana toimii vakuutuksesi osalta:
(toiminimi, yhteystiedot ja liikepaikan käyntiosoite:)
Asiamies on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin
voi tarkastaa Finanssivalvonnasta,
joka myös valvoo vakuutusasiamiesten toimintaa. Asiamiehen
toimintaan tyytymätön voi kääntyä
samojen tahojen puoleen kuin edellä
on kerrottu muutoksenhausta
vakuutusyhtiön osalta.
Asiamies ei anna henkilökohtaista
suositusta vakuutuksesta.
Asiamies ei myy muiden vakuutusyhtiöiden kuin OP-Henkivakuutus
Oy:n myöntämiä sairaudesta tai
tapaturmasta johtuvan kuoleman
varalle otettuja henkilöasiakkaiden
riskihenkivakuutuksia.
OP-Henkivakuutus on OP Ryhmän
kokonaan omistama henkivakuutusyhtiö. OP-Henkivakuutuksen
tai asiamiehen omistus toistensa
äänimäärästä tai pääomasta ei ylitä
10%.

