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Tuoteseloste on voimassa 1.5.2010 alkaen.
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Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan OP-Henkivakuutuksen Järjestön Perushenkivakuutuksesta. Olemme tehneet yhteistyösopimuksia eri järjestöjen ja liittojen kanssa. Näiden ryhmien jäsenet ja heidän puolisonsa voivat ottaa jäsenetuna
Järjestön Perushenkivakuutuksen.
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.
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Turvaa perheelle
Edunsaaja

Henkivakuutus antaa kuolemantapauksessa taloudellista turvaa lähiomaisille. Kuolintapauskorvauksella voidaan varmistaa, että lähiomaiset eivät äkillisen kuoleman johdosta joudu
taloudellisiin vaikeuksiin. Tämä on tärkeää varsinkin silloin,
kun toimeentulo rakentuu kummankin huoltajan palkkatulojen varaan. Henkivakuutus antaa turvaa mm. mahdollisten
lainojen takaisinmaksuun ja lasten koulutuksen varalle.
Henkivakuutuksen voi ottaa joko yhden hengen turvana
tai pariturvana. Parivakuutuksen vakuutuksenottajana voi olla
avio- tai avopari. Pariturva on erillisiä vakuutuksia huokeampi
vaihtoehto kahdelle, koska siitä maksetaan vain yksi korvaus.
Kuolemantapauksen sattuessa parivakuutus antaa turvaa yhteisten lainojen, esim. juuri otetun asuntovelan varalta.

Vakuutuksenottaja määrää edunsaajan, jolle korvaus kuolemantapauksessa maksetaan. Tätä määräystä vakuutuksenottaja voi milloin tahansa vakuutusaikana muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle.
Jos korvaus halutaan maksettavaksi avopuolisolle, tämä
on mainittava nimeltä. Kun edunsaaja on määrätty, ei suoritettava korvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään.

Korvauksen maksaminen
Kuolintapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen
voimassaoloaikana. Vakuutusehdoissa on lueteltu korvauksen maksamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Vakuutusturva
Henkivakuutus sisältää korvauksen vakuutetun kuoleman varalta. Sovittu kuolintapauskorvaus maksetaan
edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassa ollessa. Kuolintapauskorvauksen perussumma voi olla
10 000–50 000 euroa.
Parivakuutuksessa maksetaan vain yksi korvaus jommankumman vakuutetun kuollessa, jonka jälkeen vakuutus
lakkaa. Eloonjääneellä on oikeus hakemuksesta jatkaa vakuutusta ilman terveysselvitystä yhden hengen turvana. Jos
vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, kummankin edunsaajalla on oikeus puoleen korvauksesta.

Vastuunrajoitukset
Korvausta ei makseta, jos vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta tai kuolema on aiheutunut ydinvahingosta, osallistumisesta sotaan tai aseelliseen
selkkaukseen.

Indeksiehto
Henkivakuutukseen liittyy indeksiehto, jolla varmistetaan
vakuutuksen reaaliarvon säilyminen. OP-Henkivakuutus voi
korottaa kuolintapauskorvausta ja vakuutusmaksua elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi. Korotus tehdään vuosittain vakuutuskauden alkaessa.

Kenelle vakuutus myönnetään
Henkivakuutus voidaan myöntää terveelle 15–65 -vuotiaalle
järjestön jäsenelle ja puolisolle. Vakuutuksen hakijan tulee
liittää hakemukseen terveysselvitys.

Laske, paljonko tarvitset taloudellista
turvaa perheellesi

Vakuutusmaksun määräytyminen

• Paljonko sinulla on vastuita ja velkaa yhteensä?
• Lisää tähän summaan vuoden bruttopalkkasi.
• Vähennä näiden kokonaissummasta nykyisen henkivakuutusturvasi määrä sekä nykyiset varasi.
• Jäljelle jäävä summa on karkea arvio tarvittavasta henkivakuutusturvan määrästä.
• Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotka laskevat sinulle
tarkasti tarvitsemasi vakuutusturvan määrän.
• Pariturva on hyvä ratkaisu silloin, kun taloudellinen vastuu on kummallakin puolisolla.

Vakuutusmaksu perustuu kuoleman riskin toteutumisen
todennäköisyyteen, joten maksu nousee iän myötä, jolloin
myös kuoleman riski kasvaa. Miehillä riski on suurempi,
minkä vuoksi vakuutusmaksut ovat miehillä suuremmat kuin
naisilla.
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Järjestön Perushenkivakuutuksen avaintiedot
Vakuutussopimus ja sovellettava laki

Vakuutusehtojen ja -maksujen muuttaminen

Vakuutussopimus on OP-Henkivakuutuksen ja vakuutuksenottajan välinen sopimus sovitusta vakuutusturvasta.
Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja
OP-Henkivakuutuksen vakuutusehtoja sekä laskuperusteita.
Vakuutussopimuksen sisältö määritellään sopimuskirjassa, vakuutusehdoissa ja laskuperusteissa. Vuosittain lähetettävässä turvaselvityksessä ilmenee vakuutuksen senhetkinen
sisältö. Vakuutussopimusta koskevat asiakirjat sekä vuosittaisen vakuutuspostin saat valintasi mukaan joko suomeksi
tai ruotsiksi.

OP-Henkivakuutuksella on oikeus muuttaa vakuutusmaksua
ja muita sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi
ja vakuutussopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.
OP-Henkivakuutus voi lisäksi tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön.
Tarkemmat tiedot tässä tuoteselosteessa esitellystä Järjestön Perushenkivakuutuksesta ja vakuutusten toimimisesta
sopimuksena saat vakuutusehdoista. Tutustu niihin ennen
vakuutuksen ottamista.

Vakuutuksen myöntäminen
Henkilövakuutusten myöntämiseen vaikuttaa vakuutettavan
terveydentila. Siksi olemassa oleva henkilövakuutus kannattaa pitää voimassa kunnes uuden vakuutuksen saaminen
selviää.
Vakuutusta tehtäessä vakuutettu antaa kirjallisen selvityksen, jonka perusteella vakuutusyhtiö päättää vakuutuksen
myöntämisestä. On tärkeää, että terveystiedot annetaan oikein.
Jos myöhemmin esimerkiksi korvaustilanteessa selviää, että
asiakas on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voidaan
koko vakuutus purkaa ja korvaukset jättää maksamatta.
Usein vakuutus voidaan myöntää, vaikka vakuutettava
ei olisikaan täysin terve. Henkivakuutus saatetaan myöntää
myös korotetuin maksuin.

Muutoksenhaku OP-Henkivakuutuksen päätökseen
Ensimmäiseksi kannattaa yleensä ottaa yhteyttä asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen käsittelijään. Yhdessä käsittelijän
kanssa voit mm. varmistaa, että vakuutusyhtiölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja
rahoitusneuvontaan. Se neuvoo ja auttaa kuluttajia sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia vakuutusasioissa. Toimiston
palvelut ovat maksuttomia.
Asiassa voi myös pyytää Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan lausunnon. Lausunnon pyytäminen on
vapaamuotoista. Lausuntopyyntö on kuitenkin aina tehtävä
kirjallisesti. Kuluttajariitalautakuntaan voi valittaa kuluttaja.
Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeella. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakuntaan
kannattaa usein neuvotella kunnallisen kuluttajaneuvojan
kanssa.
Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta ovat valitusteinä vaihtoehtoisia. Asian käsittely lautakunnissa on maksutonta. Päätökset ovat suosituksia eikä niistä voi valittaa.

Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutusturva tulee voimaan sinä päivänä, kun täydellisesti
täytetty hakemus on jätetty tai lähetetty OP-Henkivakuutukselle edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää. Vakuutusturva voidaan sopia alkavaksi myöhemminkin kahden kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.
Henkivakuutuksen vakuutusturva päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu (parivakuutuksessa
vanhempi vakuutettu) täyttää 70 vuotta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta sekä Vakuutuslautakunta:
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puh. 09 685 0120

Vakuutusmaksun suorittaminen

Kuluttajariitalautakunta:
Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
puh. 0100 86 330

Vakuutusmaksu tulee suorittaa kuukauden kuluttua siitä,
kun vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle laskun. Vakuutusmaksu voidaan suorittaa kaksi, kolme tai neljä kertaa
vuodessa, jos vuosimaksu on vähintään 100 euroa. Maksutapakorotus on 3–4 %.

Voit saattaa OP-Henkivakuutuksen päätöksen siihen liitetyn
muutoksenhakuohjeen mukaisesti myös oikeusteitse ratkaistavaksi joko kotipaikkasi tai Helsingin käräjäoikeuteen. Kanne
on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut
tiedon OP-Henkivakuutuksen päätöksestä. Asian käsittely lautakunnissa ei pidennä mainittua kolmen vuoden määräaikaa.

Vakuutuksen irtisanominen
Tehtyä vakuutusta ei voi peruuttaa, mutta vakuutuksenottaja
voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on
tehtävä kirjallisesti ja toimitettava osoitteeseen OP-Henkivakuutus, HV-vakuutukset, PL 308, 00101 Helsinki.
OP-Henkivakuutuksella on oikeus irtisanoa vakuutus, jos
vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta haettaessa
antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet
vakuutuksen myöntämiseen.
Myös vakuutusmaksun laiminlyöminen oikeuttaa OP-Henkivakuutuksen irtisanomaan vakuutuksen. Vakuutusyhtiöllä
on oikeus vakuutusmaksuun vakuutuksen voimassaoloajalta.

Henkivakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta.
Finanssivalvonta:
PL 103, 00101 Helsinki
puh. 010 83 151
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Järjestön Perushenkivakuutuksen maksut
Ikä

Naiset
euroa/v

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
31
33
35
37
39
42
46
49
54
58
64
70
77
85
94
104
116
129
144
162
181
203
228
256
288

Miehet
euroa/v
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
31
33
35
37
39
42
46
49
54
58
64
70
77
85
94
104
116
129
144
162
181
203
228
256
288
325
366
413
467
527
596
674

Taulukon vuosimaksut on laskettu 10 000 euron kuolintapauskorvaukselle ja pyöristetty lähimpään euroon.
• Vakuutusturvan voit valita 10 000 euron ja 50 000
euron väliltä.
• Vakuutuksen maksu nousee vuosittain iän mukaan.
• Ikä lasketaan kulumassa olevan vuoden ja vakuutetun
syntymävuoden erotuksena.
• Pariturvassa vakuutusmaksu määräytyy miehen iän
mukaan.
• Useassa erässä (2, 3, tai 4) maksettaessa maksuun tulee
3 %:n, 3,5 %:n tai 4 %:n korotus.

Parit
euroa/v
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
44
47
49
53
57
61
66
72
76
83
91
100
111
122
135
150
167
187
209
233
255
287
322
362
408
459
518
585
660
746
844

Järjestöetu
Järjestön jäsenenä tai puolisona saat vakuutukseesi ilmaisen
lisäedun. Lisäetuna vakuutusturvaasi korotetaan veloituksetta. Korotuksen määrä ilmenee vuosittain saamastasi turvaselvityksestä.
Korotus on järjestökohtainen. Se vahvistetaan vuosittain
ja on voimassa vakuutuskauden kerrallaan. Järjestökohtaisen
lisäedun saat vain yhteen henkivakuutukseen.

Näin saat Järjestön
Perushenkivakuutuksen voimaan
Laske, paljonko tarvitset turvaa perheellesi. Mieti myös, kannattaako sinun ottaa puolisosi kanssa Järjestön Perushenkivakuutus pariturvana, jolloin se on erittäin edullinen. Pariturva
on hyvä ratkaisu silloin, kun taloudellinen vastuu on kummallakin puolisolla.

Täytä vakuutushakemus ja terveysselvitys
huolellisesti ja allekirjoita se.
Vie hakemus lähimpään konttoriimme tai palauta se postitse. Postimaksu on maksettu puolestasi. Vakuutus alkaa hakemukseen merkittynä ajankohtana, jos OP-Henkivakuutus
myöntää vakuutuksen.

5

Verotus
Kuolintapauskorvauksen verotus määräytyy sen perusteella,
onko korvauksen saaja vakuutetun lähiomainen vai ei.
Vakuutetun lähiomainen voi saada verovapaasti kuolintapauskorvauksia 35 000 euroa. Sen ylittävä määrä kuuluu perintöverotuksen piiriin. Leskelle verotonta on kuitenkin aina
vähintään puolet hänen saamistaan korvauksista.
Verotuksessa kaikki saman kuolintapauksen perusteella
maksettavat korvaukset lasketaan yhteen ja tarkastelussa ovat
mukana varsinaisten henkivakuutuskorvausten lisäksi myös
kaikissa muissa vakuutuksissa olevat kuolintapauskorvaukset.

Mikäli kuolintapaussumma maksetaan jollekin muulle kuin
lähiomaiselle, se on kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa.
Lähiomaisia ovat puoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa
polvessa oleva perillinen, ottolapsi, kasvattilapsi tai puolison
lapsi. Avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon, mikäli puolisot
asuvat yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut yhteinen
lapsi tai he ovat aiemmin olleet avioliitossa keskenään.
Verotustiedot perustuvat 1.1.2010 voimassa olleeseen verolainsäädäntöön. Verolainsäädäntö voi muuttua vakuutuksen
voimassaoloaikana.

Näin saat Järjestön Perushenkivakuutuksen
Täytä oheinen Järjestön Perushenkivakuutus -hakemus ja
postita se meille. Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, soita meille palvelunumeroomme 0303 0303 (ma–pe klo
8 –18). Soittaminen tähän palvelunumeroon on paikallispuhelun hintaista (paitsi soitettaessa matkapuhelimesta, kioskista
tai ulkomailta). Autamme Sinua tarvittaessa myös valitsemaan
sopivan henkivakuutusturvan ja laskemme vakuutusmaksun
määrän.

Voit ottaa Järjestön Perushenkivakuutuksen myös lähimmässä
A-Vakuutuksen konttorissa.
• Lähimmän Pohjolan konttorin yhteystiedot saat internetistä
pohjola.fi tai soittamalla 0303 0303.
• OP-Henkivakuutuksen asiamiehenä toimii A-Vakuutus.
Katso a-vakuutus.fi.

Henkilötietojen käsittely OP-Henkivakuutuksessa
Jos haluatte kieltää tietojen käyttämisen edellä mainittuihin tarkoituksiin, voitte tehdä sen ilmoittamalla siitä suoraan
OP-Henkivakuutus Oy:lle. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin
aina oikeus luovuttaa asiakastietoja asiamiehenä toimivalle
pankille tai muulle OP-Pohjola-ryhmään kuuluvalle yhtiölle
asiakassuhteen hoitamista varten.

OP-Henkivakuutus Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja
vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja muutenkin huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen
käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen
valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten pitämistä
rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. OP-Henkivakuutus
Oy käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattuun markkinointiin ja etämyyntiin. OP-Henkivakuutus Oy voi
luovuttaa asiakastietojaan myös muille OP-Pohjola-ryhmään
kuuluville yhtiöille niiden suorittamaa etämyyntiä ja markkinointia varten.

OP-Henkivakuutus Oy,
Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki, Päätoimiala: Vakuutustoiminta,
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus: 1030059-2
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Hakemus
Järjestön perushenkivakuutus
Vakuutustunnus (yhtiö täyttää)

Vakuutettu/
vakuutetut

Vakuutetun nimi

Henkilötunnus

Parivakuutetun nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Kieli

Postitoimipaikka

Suomi
Järjestö

Liitto/järjestö, johon vakuutettava/puoliso kuuluvat

Edunsaajat

Vakuutetun edunsaajat

Omaiset

Ruotsi

Muu, nimi ja henkilötunnus

Parivakuutetun edunsaajat

Muu, nimi ja henkilötunnus

Omaiset
Vakuutusturva

Vakuutusturva kuoleman varalta, euroa

Pankkiyhteys

IBAN-pankkitilinumero

30 000

40 000

50 000

Muu, euroa?
Pankin BIC-koodi

Suoraveloitus
Maksutapa

4 erässä,
Maksu on aina 1 erässä, kun vuosimaksu on
3 erässä,
korotus 4 % alle 100 euroa.
korotus 3,5 %
Terveysselvitys Vakuutan, että viimeisten viiden (5) vuoden aikana minulla ei ole ollut
2 erässä,
korotus 3 %

1 erässä

-

sydämen tai verenkiertoelinten sairautta tai kohonnutta verenpainetta tai muita sydänoireita

-

syöpää tai muuta pahanlaatuista kasvainta

-

diabetesta

-

munuaisvikaa, maksa- tai haimasairautta

-

hoidon tarvetta alkoholin tai muun huumaavan aineen käytön vuoksi

LEIKKAA TÄSTÄ

Minulla ei ole tällä hetkellä jatkuvaa hoitoa tai seurantaa vaativaa sairautta tai vammaa eikä niihin viittaavia oireita. En ole
myöskään hakeutunut sellaisten syiden takia lääkärinhoitoon hakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kk:n aikana enkä ole
tietoinen tällaisen lääkärinhoidon tarpeesta.

Lääkärinhoito tarkoittaa mm. säännollistä lääkitystä, lääkärissäkäyntejä, lääkärintutkimuksia, lääkärin seurantaa tai
sairaalahoitoa. Sairauksilla ei tarkoiteta tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja, kuten vilustumisia ja vatsavaivoja.
Vakuutan olevani työkykyinen.
Työkykyisyydellä tarkoitetaan sitä, että ette ole sairauslomalla, työkyvyttömyyseläkkeellä, yksilöllisellä varhaiseläkkeellä,
kuntoutusrahalla tai -tuella.

105003e

OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2
Osoite: Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki, kotipaikka; Helsinki

Oletteko edellä selvitetyn mukaisesti terve ja työkykyinen?
Vakuutettu

Parivakuutettu

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos vastaat EI, voit hakea vakuutusta laajalla terveysselvityksellä. Ota yhteys yhtiöömme.
Suostumus

Ilmoitan suostuvani siihen, että minua tutkineet ja hoitaneet lääkärit, sairaalat, terveyskeskukset, neuvolat, työyksiköt, mielenterveystoimistot ja yksityiset sairaanhoitolaitokset sekä toiset vakuutusyhtiöt ja vakuutus- ja eläkelaitokset antavat tämän hakemuksen ja mahdollisen korvausasian käsittelemistä varten terveydentilaani koskevia tietoja OP-Henkivakuutukselle. Tarvittavien tietojen hankkimiseksi vakuutusyhtiö voi luovuttaa edellä mainituille tahoille terveydentilaani ja vakuutustani koskevia
yksilöityjä tietoja. Kansaneläkelaitoksen tiedoista suostumukseni koskee vain korvausasian käsittelemiseksi tarvittavia tietoja.

Vakuutusturvan
Vakuutusturva voi alkaa aikaisintaan, kun hakemus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle. Vakuutusturva voi alkaa myös
alkaminen
myöhemmin, haluttuna päivänä, kuitenkin enintään 2 kk allekirjoituspäivästä. Turvan alkaminen edellyttää, että
OP-Henkivakuutus Oy myöntää vakuutuksen.
Vakuutusturvan alkamispäivä (täytetään aina)

Päiväys ja
allekirjoitukset

Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. Olen saanut tuoteselosteen sekä tutustunut vakuutuksen
sisältöön ja hyväksyn sen.
Vakuutetun allekirjoitus

Osuuspankki
täyttää

Parivakuutetun allekirjoitus

Myyjä

Myyjän nimi ja puhelinnumero/sähköpostiosoite

Myynnissä avusti

Ratkaisu

Postiosoite
OP-Henkivakuutus Oy
PL 308
00101 Helsinki

Puhelin
010 253 6120

Faksi
010 252 7791

Taita hakemus. Teippaa tai niittaa kiinni kuoreksi.
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Sähköpostiosoite/internet
op-henkivakuutus@op.fi
www.op.fi

OP346625 (101 781 1) 08/10

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Henkivakuutukset
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5000456
00003 VASTAUSLÄHETYS

TAITA TÄSTÄ!

