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RYHMÄHENKIVAKUUTUKSENEN EHDOT (RVK 10)
Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy
(jäljempänä vakuutusyhtiö).
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VAKUUTUSTURVA

Vakuutus sisältää turvan vakuutetun kuoleman
varalta. Sopimuskirjaan on merkitty kuolintapaussumman määrä. Kuolintapaussumma maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutusturvan ollessa hänen osaltaan voimassa.
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VAKUUTUSSOPIMUS

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, vakuutusyhtiöllä on oikeus
irtisanoa vakuutus päättyväksi aikaisintaan 14
päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusyhtiö maksaa kuolintapaussumman tai
ilmoittaa, ettei sitä makseta, viimeistään kuukauden kuluttua edellä mainittujen selvitysten
toimittamisesta. Viivästyneelle suoritukselle
maksetaan korkoa korkolain mukaan.

Jos irtisanotun vakuutuksen vakuutusmaksu
korkolain mukaisine viivästyskorkoineen on
maksettu ennen irtisanomisajan päättymistä,
vakuutus jatkuu eikä vakuutus pääty irtisanomisesta huolimatta.
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Vakuutussopimuksen sisältö määritellään sopimuskirjassa, vakuutusehdoissa ja laskuperusteissa. Näiden lisäksi sopimussuhteeseen
sovelletaan vakuutussopimuslakia (543/94) ja
muuta Suomen lainsäädäntöä.

Vakuutuskauden aikana tapahtuneista muutoksista vakuutettujen henkilöiden ryhmässä
johtuvat muutokset vakuutusmaksuun otetaan
huomioon siten, että vakuutusmaksu korjataan
oikeaksi myöhemmin vakuutuskauden aikana.
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VAKUUTETTU

Vakuutettuja ovat ne vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle kirjallisesti ilmoittamat henkilöt, jotka
vakuutusyhtiö on vakuutukseen hyväksynyt.
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EDUNSAAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Vakuutuksenottaja saa määrätä edunsaajan,
jolle kuolintapaussumma maksetaan. Edunsaajamääräys tai sen muuttaminen on tehtävä
kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Erikseen voidaan
sopia, että vakuutettu on oikeutettu tekemään
tai muuttamaan edunsaajamääräyksen.

5

VAKUUTUKSEN JA
VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Vakuutus alkaa sitä seuraavan kuukauden
ensimmäisestä päivästä, jonka aikana vakuutusyhtiölle on jätetty tai lähetetty kirjallinen vakuutushakemus, jonka se hyväksyy. Erikseen
voidaan sopia vakuutuksen alkamisesta myös
jonkin myöhemmän kuukauden ensimmäisestä
päivästä.
Vakuutusturva yksittäisen vakuutetun osalta
alkaa vakuutuksen alkamispäivästä. Jos vakuutuksenottaja on myöhemmin tehnyt vakuutusyhtiölle ilmoituksen henkilön liittämisestä
vakuutukseen, alkaa vakuutetun vakuutusturva ilmoittamista seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä. Vakuutusturvan alkaminen
edellyttää, että vakuutettu täyttää vakuutusyhtiön soveltamien vastuunvalintaperiaatteiden
mukaiset vakuutukseen liittämisen edellytykset.
Vakuutuskausi on yksi vuosi. Vakuutuskauden
päätyttyä vakuutus uudistetaan vuodeksi kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu.
Vakuutetun vakuutusturva päättyy, kun vakuutus lakkaa irtisanomisen takia. Lisäksi vakuutusturva päättyy sitä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka aikana vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että
vakuutettu ei enää kuulu sopimuksen alaiseen
henkilöryhmään tai jonka aikana vakuutettu on
täyttänyt sopimuskirjassa mainitun iän.
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VAKUUTUSMAKSU JA SEN
MAKSAMINEN

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutettujen henkilöiden ryhmän kokoonpanon ja vakuutusturvan
suuruuden perusteella vakuutuksen laskuperusteiden mukaisesti.
Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle
vakuutusmaksua koskevan laskun. Lasku on
lähetettävä viimeistään kuukausi ennen eräpäivää, joka voi olla aikaisintaan vakuutuskauden
ensimmäinen päivä. Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä.

VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN

Vakuutuksenottajalla ja vakuutusyhtiöllä on oikeus kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään
vakuutuskauden lopussa. Irtisanomisilmoitus on
lähetettävä kaksi kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus päättymään kesken vakuutuskaudenkin
kohdan 6. mukaisesti, jos vakuutusmaksua ei
ole maksettu viimeistään eräpäivänä.
Vakuutusyhtiö voi irtisanoa yksittäisen vakuutetun vakuutusturvan päättymään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutettua vakuutukseen liitettäessä antanut vakuutusyhtiölle
vääriä tai puutteellisia tietoja ja vakuutettua ei
olisi liitetty vakuutukseen, jos oikeat tai täydelliset tiedot olisi annettu.
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VAKUUTUKSESTA VAKUUTETUILLE
ANNETTAVAT TIEDOT

Vakuutuksenottaja huolehtii vakuutusyhtiölle
ilmoittamansa yhdyshenkilön välityksellä, että
vakuutetuille annetaan olosuhteet huomioon
ottaen sopivalla tavalla alla mainitut tiedot:
-
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vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle vuosittain lähettämät keskeiset tiedot vakuutettujen vakuutusturvasta ja
tieto siitä, että vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutuksen päättyväksi.

JATKOVAKUUTUSOIKEUS

Jos vakuutus on irtisanottu taikka jos vakuutettu
eroaa tai erotetaan sopimuskirjassa mainitusta
henkilöryhmästä muusta syystä kuin iän perusteella, vakuutetulla on oikeus terveydentilastaan
riippumatta saada päättynyttä vakuutusturvaansa vastaava jatkovakuutus vakuutusyhtiöstä yksilöllisen vakuutuksen maksulla.
Mikäli vakuutettu haluaa käyttää oikeuttaan
jatkovakuutukseen, hänen on ilmoitettava siitä
vakuutusyhtiölle kuuden kuukauden kuluessa
vakuutusturvansa päättymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu jatkovakuutuksen perusteella alkaa
sitä päivää seuraavasta päivästä, jona vakuutusyhtiö vastaanotti vakuutetun ilmoituksen siitä, että hän haluaa jatkovakuutuksen.
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KUOLINTAPAUSSUMMAN
HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

KUITTAAMINEN

Vakuutusyhtiö voi vähentää maksamattomat
erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saamisensa vakuutusmaksun palautuksesta ja maksettavasta kuolintapaussummasta,
mikäli sen saaja olisi vakuutuksenottaja.
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VANHENTUMINEN

Kuolintapaussummaa on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen
hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta,
vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausta on joka tapauksessa haettava kymmenen vuoden kuluessa vakuutetun kuolemasta.
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VASTUUNRAJOITUKSET

Oikeutta kuolintapaussummaan ei ole, jos kuoleman syynä on ollut
-

-
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itsemurha vuoden kuluessa vakuutusturvan
alkamisesta; vastuunrajoitusta sovellettaessa vakuutetun mielentilalla ei ole merkitystä,
osallistuminen ulkomailla tapahtuvaan sotaan tai aseelliseen selkkaukseen, tai
ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon
perustuvan aseen tai laitteen äkillinen vaikutus.

INDEKSIEHTO

Vakuutusturvaa ja vakuutusmaksua korotetaan
vuosittain vakuutuskauden ensimmäisenä päivänä elinkustannusindeksin nousua vastaavasti. Korotus määräytyy lokakuun indeksiluvun
perusteella.
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VAKUUTUKSEN SOPIMUSEHTOJEN
MUUTTAMINEN

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja seuraavan
vakuutuskauden alusta, jos muutokseen on
erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai
korkotason muutoksen vuoksi ja vakuutussopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla
ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen
sisältöön.

16

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 kolmen vuoden
kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon
vakuutusyhtiön päätöksestä. Asianosainen voi
saattaa päätöksen myös Vakuutuslautakunnan
tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuolintapaussumman hakijan on omalla kustannuksellaan toimitettava vakuutusyhtiölle
vakuutetun kuolintodistus sekä virkatodistus
vakuutetusta ja edunsaajista.

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