Ryhmä-Optimi
Henkilövakuutus
Vakuutusehdot, ehto 137.2
Voimassa 1.3.2020 alkaen
Voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkaneille vakuutuksille
Ote Ryhmä-Optimin vakuutusehdoista yleisiä ehtoja sekä vakuutusta kuoleman varalta koskevin osin.

I

Vakuutussopimus

Vakuutussopimus on vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä tehty ryhmävakuutussopimus, jonka keskeinen sisältö on määritelty sopimuskirjassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuksen laskuperusteissa. Vakuutuksen
piiriin kuuluvat vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle
ilmoittamat henkilöt, joille turva on voitu myöntää.
Vakuutuksenottaja vastaa vakuutettuja koskevien tietojen
oikeellisuudesta suhteessa vakuutusyhtiöön ja vakuutettuun.
Vakuutusyhtiö ei pidä Ryhmä-Optimi -vakuutuksen
piiriin kuuluvista vakuutetuista vakuutussopimuslain
76 pykälässä tarkoitettua luetteloa, vaan toimittaa tiedot
vakuutuksenottajalle.
Vakuutuksenottaja välittää vakuutetulle tiedot vakuutusturvan laajuudesta, vakuutusturvan olennaisista rajoituksista, siitä, millä tavalla vakuutuksen voimassaolo riippuu
vakuutetun kuulumisesta ryhmävakuutussopimuksessa
tarkoitettuun ryhmään sekä vakuutetun turvan ja koko
vakuutuksen päättymisestä.
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II Yleiset ehdot
1. Vakuutuksen sisältö
Vakuutus sisältää:
• kuolemantapaussumman

3. Vakuutuksenottajan oikeudet
Vakuutuksenottajalla on oikeus vakuutusta koskevien
määräysten antamiseen. Vakuutuksenottajalla on jäljempänä mainituin edellytyksin oikeus mm. pienentää
vakuutusturvaa, hakea sen suurentamista tai toiseksi
vaihtamista tai irtisanoa vakuutus.
Vakuutukseen perustuvan oikeuden luovutuksen tai
muun vakuutusta koskevan sitoumuksen pätevyyden
edellytyksenä on, että siitä on kirjallisesti ilmoitettu
vakuutusyhtiölle.

4. Edunsaajan määrääminen
4.1. Vakuutuksenottajan tulee kirjallisesti ilmoittaa
vakuutusyhtiölle kenelle vakuutuskorvaus halutaan
maksettavaksi (= edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi myöhemmin muuttaa edunsaajamääräystä vakuutusyhtiölle
tehtävällä kirjallisella ilmoituksella.
4.2. Vakuutuksenottaja voi valtuuttaa vakuutetun määräämään oman vakuutusturvansa edunsaajan. Jos valtuutus
on annettu, vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta edunsaajamääräyksen muuttamiseen ilman vakuutetun suostumusta.
Valtuutuksesta ja sen muuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

5. Tietojen antaminen vakuutusyhtiölle
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä tai sitä voimaansaatettaessa antaa
kirjallisesti oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön vastuunsa arvioimiseksi esittämiin kysymyksiin.
Elleivät nämä tiedot ole oikeat ja täydelliset, vakuutusyhtiön vastuu määräytyy vakuutussopimuslain ja
vakuutuksen laskuperusteiden mukaan.

6. Vakuutuksen voimaantulo
6.1. Jos vakuutusyhtiö myöntää haetun vakuutusturvan,
vakuutus tulee voimaan hakemuksessa ilmoitettuna päivänä, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, jona hakemus
on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiöön. Jos voimaantuloaikaa ei ole ilmoitettu hakemuksessa, vakuutus tulee
voimaan, kun hakemus on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiöön.
6.2. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan
hakemus tai vastaus on annettu tai lähetetty, katsotaan
tämän tapahtuneen kello 24.00.
6.3. Vakuutuskausi on yksi vuosi. Vakuutussopimus on
jatkuva ja uusiutuu automaattisesti, ellei vakuutus pääty
jäljempänä mainituista syistä (vuosivakuutus).

7. Vakuutusmaksun maksaminen
7.1. Vakuutusturvan maksut on maksettava viimeistään
eräpäivänä.
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Turvien maksut määräytyvät vakuutetun sukupuolen, iän
ja valitun turvasumman mukaan. Turvien maksut nousevat
vakuutetun iän myötä.
7.2. Jos vakuutusmaksun maksaminen laiminlyödään,
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään
14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen
lähettämisestä.
7.3. Vakuutukseen liittyvistä erityistoimenpiteistä,
ylimääräisistä tulosteista ja muusta erillisestä lisäselvityksestä laskutetaan toimenpidemaksu.
7.4. Vakuutussopimuksessa määritelty vuosipäivä aloittaa
vakuutusmaksukauden, joka on vuoden pituinen.
Ensimmäisen ja viimeisen vakuutusmaksukauden pituus
voi kuitenkin poiketa tästä. Vuosipäivä on sen kuukauden
ensimmäinen päivä, jolloin vakuutushakemus saapui
vakuutusyhtiöön, jollei vakuutuksenottaja hakemuksessa
toisin ilmoita.

9. Koko vakuutuksen ja vakuutetun
vakuutusturvan päättyminen
9.1. Vakuutus päättyy kaikilta osin vakuutussopimuksessa
sovittuna ajankohtana. Vakuutus päättyy jo tätä ennen
sinä päivänä, jona vakuutuksen viimeinen vakuutettu
kuolee tai saavuttaa vakuutusturvien voimassaololle asetetun ikärajan tai turvien enimmäiskorvaus on suoritettu.
9.2. Vakuutetun vakuutusturvat ovat voimassa vain
niin kauan kuin vakuutettu kuuluu vakuutuksen piiriin
kuuluvaan ryhmään, kuitenkin enintään vakuutustodistuksessa ilmoitettuun päivään ja kunkin turvan erityisehdoissa mainittuun ikään saakka. Vakuutetun turva päättyy
vakuutuksenottajan ryhmästä eroamista tai erottamista
koskevan ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön,
ellei muuta ole sovittu. Vakuutuksenottaja on velvollinen
ilmoittamaan vakuutusturvan päättymisestä vakuutetulle.
9.3. Vakuutus päättyy, jos vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja irtisanoo sen (ehtokohta 10). Vakuutuksenottaja
on velvollinen ilmoittamaan vakuutuksen päättymisestä
vakuutetuille.
9.4. Jos vakuutus päättyy kesken vakuutusmaksukauden
muusta, kuin kohdassa 9.1 mainitusta syystä, vakuutuksenottajalle palautetaan maksetusta vakuutusturvan maksusta osuus, joka on maksukaudesta jäljellä olevan ajan
suhde koko maksukauden pituuteen. Vakuutussopimuslaissa säädetyn rajan alittavaa maksuosuutta ei kuitenkaan
palauteta.

10. Vakuutuksen irtisanominen

11. Vakuutuksen voimaansaatto

10.1. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa
kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään, ellei vakuutukseen liittyvä sitoumus ole esteenä. Vakuutus päättyy
irtisanomisilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön,
ellei muuta ole sovittu.

11.1. Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen
maksun maksamatta jättämisen vuoksi, vakuutuksenottaja voi saattaa sen voimaan maksamalla maksamatta
olevat vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa
vakuutuksen päättymisestä.

10.2. Vakuutetulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa
vakuutusturvansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutuksenottajalla ei tällöin ole oikeutta pitää
vakuutusta voimassa irtisanotun turvan osalta.

11.2. Vakuutus tulee uudelleen voimaan kello 24.00 sinä
päivänä, jona vakuutusmaksut on maksettu.

10.3. Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättymään, jos
• vakuutusmaksun maksaminen laiminlyödään
(ehtokohta 7.2) tai
• vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt
tiedonantovelvollisuutensa (ehtokohta 5):
– tahallisesti tai huolimattomuudesta,jota ei voida
pitää vähäisenä ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan
myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset tiedot
olisi annettu tai
– vilpillisesti, eikä vakuutus ole suoraan lain nojalla
pätemätön tai
• vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut
vakuutustapahtuman tai
• vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut
vakuutusyhtiölle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia
tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun
arvioimisen kannalta.
Vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus kirjallisesti
ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy
muissa kuin vakuutusmaksun laiminlyöntiä koskevissa
tilanteissa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö
on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta.
Jos vakuutuksessa on useita vakuutettuja, em. seuraukset
koskevat vain tiedonantovelvollisuutensa laiminlyönyttä
vakuutettua.
10.4. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus
tai sen osa päättymään seuraavana vuosipäivänä. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vuosipäivää. Irtisanominen voi koskea myös
yksittäistä vakuutusta. Edellä mainittu irtisanomisoikeus
ei kuitenkaan koske laajaa kuolemantapausturvaa, eikä
yksittäisen vakuutuksen osalta vakuutusta pysyvän työkyvyttömyyden varalta.
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12. Oikeus vakuutusturvan
jatkamiseen
12.1. Kun vakuutettu eroaa tai erotetaan vakuutussopimukseen kuuluvasta ryhmästä muusta syystä kuin
iän johdosta tai vakuutus päättyy, vakuutetulla on oikeus
ilman terveysselvitystä jatkaa kuolemantapausturvaansa
enintään samansuuruisena normaalihintaisena yksilöllisenä henkivakuutuksena, joita vakuutusyhtiö jatkamishetkellä myöntää. Jatkovakuutuksen päättymisikä on
korkeintaan sama kuin on sovittu ryhmävakuutussopimuksessa.
Vakuutetulla ei ole oikeutta jatkovakuutukseen, jos hän
saa tai voi saada vastaavan vakuutusturvan toisesta ryhmävakuutuksesta.
12.2. Ilmoitus jatko-oikeuden käyttämisestä on tehtävä
kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa vakuutusturvan
päättymisestä. Jatko-oikeuden käyttämistä koskeva
ilmoitus katsotaan tehdyksi, kun se on saapunut vakuutusyhtiöön.

13. Vakuutussopimuksen
muuttaminen
13.1. Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutuksen
vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja seuraavana vuosipäivänä erikseen ilmoittamallaan perusteella. Tällainen
peruste voi esimerkiksi olla se, että vakuutusmaksua korotetaan vakuutuksen korvausmenon perusteella.
13.1.1 Laajan kuolemantapausturvan erityisehtoja vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vain, jos muutokseen on syytä
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen
vuoksi eikä vakuutussopimuksen sisältö olennaisesti
muutu alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

13.2.1 Muun henkilövakuutuksen (sairaus- ja tapaturmavakuutus) erityisehtoja vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa
vain, jos muutoksen syynä on
• korvausmeno
• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen
määräys,
• olosuhteiden muutos, kuten kansainvälinen kriisi,
suuronnettomuus tai poikkeuksellinen
luonnontapahtuma tai epidemia,
• muutos kuolevuuskehityksessä,
• yleisen korkotason aleneminen alle vakuutusmaksun
laskemisessa käytetyn korkotason tai
• vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos
yli vakuutuksessa käytetyn indeksin edellyttäen,
että muutos johtuu yhtiön määräysvallan ulkopuolella
olevasta syystä.
13.3. Vakuutusyhtiö voi lisäksi tehdä vakuutusehtoihin ja
muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole
vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.
13.4. Vakuutusmaksun ja vakuutusturvan muuttumisen
syynä voi olla myös vakuutukseen vaikuttavan indeksin
(ehtokohta 8) muutos.
13.5. Jos vakuutusehtoja tai laskuperusteita muutetaan,
muutosta noudatetaan seuraavasta vuosipäivästä lukien.
Vakuutusyhtiö ilmoittaa muutoksesta vähintään 30 päivää
ennen vuosipäivää.
Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy vakuutuksen etuja heikentävää muutosta tai muusta kuin indeksikorotuksesta
johtuvaa maksun korotusta, hänen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti vakuutusyhtiölle (ehtokohta 10.1). Ilmoituksen
johdosta vakuutussopimus päättyy joko kokonaan tai sen
vakuutusturvan osalta, jota muutos koskee. Ellei ilmoituksesta muuta ilmene, vakuutussopimus päättyy vain sen
vakuutusturvan osalta, jota muutos koskee.
13.6. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus muuttaa vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä,
laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa (ehtokohta 5).
Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen
muutoksesta ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon
em. seikasta.

14. Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön vakuutus- ja korvausasiassa tekemään
päätökseen voi hakea muutosta Helsingin tai asianosaisen
Suomessa olevan vakinaisen asuinpaikan käräjäoikeu-
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dessa. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä,
kun asianosainen sai kirjallisesti tiedon vakuutusyhtiön
päätöksestä ja tästä määräajasta.

III Erityisehdot
Vakuutus kuoleman varalta
20.		 Oikeus kuolemantapaus		summaan
20.1. Jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassa ollessa,
vakuutusyhtiö maksaa edunsaajille kuolemantapaussumman. Vakuutetun kuollessa maksettava summa on
vähintään vakuutusyhtiön kulloinkin määrittelemän
vähimmäismäärän suuruinen. Tätä vähimmäissummaa ei
ole sidottu indeksiin.
20.2. Vakuutus päättyy viimeistään vakuutetun täytettyä
90 vuotta.

21. Kuolemantapaussumman
maksamista koskevat rajoitukset
21.1. Kuolemantapaussummaa ei makseta, jos
• vakuutettu on tehnyt itsemurhan ennen kuin vuosi on
kulunut vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta tai siitä,
kun vakuutus voimaansaatettiin terveysselvityksellä;
rajoitusehtoa sovelletaan vakuutetun iästä tai
mielentilasta riippumatta,
• vakuutetun kuolema on aiheutunut siitä, että hän on
osallistunut ulkomailla tapahtuvaan sotaan tai
aseelliseen selkkaukseen (rajoitus ei koske palvelutehtäviä kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin
liittyvissä tehtävissä edellyttäen, että vakuutetun
kuollessa on kulunut vähintään vuosi vakuutusyhtiön
vastuun alkamisesta sekä vakuutuksen
voimaansaattamisesta terveysselvityksellä) tai
• vakuutettu on kuollut ihmisiä joukoittain tuhonneen
ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen
äkillisestä vaikutuksesta.
21.2. Laissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta
Suomen joutuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

IV			 Korvauksen hakeminen ja
			maksaminen
90.		 Korvauksen hakeminen
90.1. Kuolemantapaussumman maksamista varten
vakuutusyhtiölle on toimitettava kuolintodistus, virallinen
todistus vakuutetun syntymä- ja kuolinpäivästä (virkatodistus), virallinen selvitys edunsaajista (sukuselvitys)
sekä muukin mahdollisesti tarvittava selvitys.

91. Korvauksen maksaminen
91.1. Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen 30 päivän
kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen vakuutustapahtumasta. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa em. ajassa korvauksen riidattoman osan.
Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan
korvausta ennen kuin 14 päivää on kulunut kaikkien
vakuutusyhtiön vastuun toteamiseksi välttämättömien
selvitysten saapumisesta.
91.2. Suorituksen viivästyessä vakuutusyhtiö maksaa sille
korkolaissa säädettyä viivästyskorkoa.
91.3. Jos vakuutusyhtiö kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa yhtiön määräämällä lääkärillä,
vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta.
Vakuutusyhtiö korvaa kaikista pyytämistään lääkärintodistuksista ja tutkimuksista aiheutuneet kustannukset.
91.4. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää maksettavasta
vakuutuskorvauksesta erääntyneet, maksamatta olevat
vakuutusturvan maksut. Jos korvaus ei riitä näiden maksujen kattamiseen, korvauksen maksamisen edellytyksenä
on, että vakuutusmaksut on maksettu.
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