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2 LähiTapiola
Perusturva Pariturva

Perusturva ja Pariturva ovat lain vakuutusluo-
kista 13 §:n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1 
kuuluvia vakuutuksia.

Yleiset sopimusehdot

1  Vakuutussopimus
1.1  Perusturva on henkivakuutus yhden 
henkilön kuoleman varalta. Pariturva on kahden 
henkilön yhteinen vakuutus kuoleman varalta. 
Vakuutussopimukseen sisältyy vakuutusturvaa 
sen mukaan kuin voimassa olevaan vakuutuskir
jaan on merkitty. Vakuutussopimukseen sovelle
taan Suomen voimassaolevaa vakuutussopimusla
kia.

1.2  Vakuutussopimus perustuu tietoihin, 
jotka vakuutusturvaa haettaessa tai muutettaessa 
on kirjallisesti annettu LähiTapiolalle. 

Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, 
LähiTapiolan vastuu määräytyy vakuutussopimus
lain perusteella.

1.3  Vakuutuksenottaja on se, joka on teh
nyt vakuutussopimuksen LähiTapiolan kanssa. Jos 
vakuutuksenottaja luovuttaa omistusoikeutensa 
vakuutussopimukseen, uuteen omistajaan sovel
letaan, mitä vakuutuksenottajasta on sanottu.

2 Vakuutussopimuksen   
voimassaolo

2.1  Jos haettu vakuutusturva voidaan 
myöntää, vakuutussopimus tulee voimaan vakuu
tushakemukseen merkittynä päivänä, kuitenkin 
aikaisintaan sinä päivänä jona vakuutushakemus 
on lähetetty tai annettu LähiTapiolalle.

2.2  Jos LähiTapiolan myöntämä vakuutus
turva poikkeaa haetusta, LähiTapiola lähettää 
vakuutuksenottajalle tarjouksen vakuutussopi
muksesta. Tällöin vakuutussopimus tulee voi
maan, kun vakuutuksenottaja on lähettänyt tai 
antanut LähiTapiolalle kirjallisen ilmoituksensa 
tarjotun vakuutussopimuksen hyväksymisestä.

2.3  Vakuutussopimus on voimassa vakuu
tustuskirjaan merkityn ajan. Vakuutussopimus 
päättyy kuitenkin vakuutetun kuollessa. 
Pariturvassa sopimus päättyy jomman kumman 
vakuutetun kuollessa. 

Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden 
lopussa, jonka aikana vakuutettu, tai Pariturvassa 
vanhempi vakuutettu, täyttää 65 vuotta. 
Vakuutussopimus voi päättyä myös vakuutusmak
sun laiminlyönnin tai irtisanomisen johdosta.

3 Vakuutusmaksun maksaminen 
ja	maksun	laiminlyönti

3.1  Vakuutusmaksu kultakin vakuutusmak
sukaudelta määräytyy sen alussa voimassa ole
vien laskuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksun 
määrään vaikuttaa vakuutetun ikä tai Pariturvassa 
molempien vakuutettujen ikä sekä voimassa ole
vat vakuutusmäärät. Vakuutusmaksu tarkistetaan 
vuosittain indeksillä.

3.2  Vakuutusmaksut kultakin vakuutusmak
sukaudelta on maksettava viimeistään maksun 
eräpäivänä.

3.3  Jos vakuutusmaksua ei ole kokonaan 
maksettu viimeistään eräpäivänä, LähiTapiola 
lähettää vakuutuksenottajalle irtisanomisilmoi
tuksen. Vakuutussopimus päättyy LähiTapiolan 
ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 
14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähet
tämisestä, jollei erääntynyttä vakuutusmaksua ole 
siihen mennessä kokonaan maksettu.

4		 Päättyneen	vakuutussopi-
muksen	voimaansaattaminen

4.1  Vakuutussopimusta, joka on päättynyt 
ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönnin joh
dosta, ei voi saada uudelleen voimaan.

4.2  Jos vakuutussopimus on päättynyt jon
kin seuraavan vakuutusmaksun laiminlyönnin 
johdosta, vakuutuksenottajalla on oikeus saada 
vakuutussopimus uudelleen voimaan maksa
malla erääntynyt vakuutusmaksu kuuden kuukau
den kuluessa vakuutussopimuksen päättymisestä. 
Tällöin vakuutussopimus tulee uudelleen voimaan 
maksun suorittamista seuraavasta päivästä.

5  Indeksiehto
Vakuutusmaksu, vakuutussopimukseen sisältyvät 
vakuutusmäärät sekä korvausten enimmäismää
rät tarkistetaan vuosittain vakuutuskauden alusta 
lukien vakuutuskirjaan merkityn indeksin muu
tosta vastaavasti.
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6  Edunsaaja
Kuolemantapauskorvauksen edunsaajina ovat 
vakuutetun omaiset, jollei vakuutuksenottaja ole 
nimennyt muuta edunsaajaa. 

7		 Korvausvaatimuksen		 	
esittämisen	määräaika	ja		
vanhentuminen

7.1  Vakuutussopimukseen perustuva kor
vausvaatimus on esitettävä LähiTapiolalle vuoden 
kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut 
tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutusta
pahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutu
neesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus 
on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden 
kuluessa vakuutustapahtumasta tai vahinkoseu
raamuksen aiheutumisesta.

7.2  Jos korvausvaatimusta ei esitetä määrä
ajan kuluessa, korvauksen hakija menettää oikeu
tensa korvaukseen.

8  Korvausten maksaminen
8.1 LähiTapiola maksaa korvauksen kuukau
den kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja tarvit
tavat selvitykset ovat saapuneet LähiTapiolaan. 
Suorituksen viivästyessä LähiTapiola maksaa vii
västyskorkoa korkolain mukaan.

8.2  LähiTapiolalla on oikeus kuitata mak
settavasta korvauksesta erääntynyt, maksamatta 
oleva vakuutusmaksu.

8.3  Jos korvauksen hakija on vakuu
tustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut 
LähiTapiolalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla 
on merkitystä LähiTapiolan vastuun arvioimisen 
kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon 
ottaen on kohtuullista.

9  Vakuutussopimuksen    
irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallises ti 
irtisanoa vakuutussopimus päättymään. 
Vakuutussopimus päättyy, kun irtisanomisilmoi
tus on annettu tai lähetetty LähiTapiolalle, jollei 
vakuutuksenottaja ole määrännyt päättymiselle 
myöhempää ajankohtaa.

10		 LähiTapiolan	oikeus	irtisanoa		 	
vakuutusturva

10.1 LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuu
tussopimus tiedonantovelvollisuuden laiminlyön
nin perusteella siten kuin vakuutussopi muslaissa 
on säädetty. 

LähiTapiola saa irtisanoa henkilövakuutuksen 
myös, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman tai vakuutettu on vakuutus
tapahtuman jälkeen antanut LähiTapiolalle vilpilli
sesti vääriä tai puutteellisiatietoja, joilla on merki
tystä LähiTapiolan vastuunarvioimisen kannalta.

LähiTapiolan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti 
ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irti
sanomisperusteesta. Vakuutus päättyy kuukau
den kuluttua siitä, kun LähiTapiola on lähettänyt 
vakuutuksenottajalle irtisanomisperusteen sisältä
vän irtisanomisilmoituksen.

10.2  LähiTapiolalla on tämän lisäksi oikeus 
irtisanoa henkilövakuutus vakuutusmaksun lai
minlyönnin perusteella siten kuin vakuutussopi
muslaissa on säädetty.

11		 Vakuutusmaksun	palauttaminen
Jos vakuutussopimus päättyy kesken vakuutus
kauden, LähiTapiola palauttaa vakuutuksenotta
jalle maksukaudelta maksetusta vakuutusmak
susta osuuden, joka vastaa maksukaudesta jäljellä 
olevaa aikaa. Aika lasketaan päivinä siten, että 
kukin kalenterikuukausi sisältää 30 päivää.

12  Muutoksenhaku
Jos LähiTapiolan tekemä päätös ei tyydytä asian
osaista, hän voi nostaa kanteen LähiTapiolaa vas
taan LähiTapiolan tai kantajan Suomessa olevan 
kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostet
tava kanneoikeuden menettämisen uhalla kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kir
jallisen tiedon LähiTapiolan päätöksestä ja tästä 
määräajasta. Kuluttajan asemassa oleva asianosai
nen voi myös viedä päätöksen ratkaisusuosituk
sia antavan Vakuutuslautakunnan tai kuluttajarii
talautakunnan käsiteltäväksi. Lautakuntakäsittelyt 
katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen. 
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13 Vakuutusehtojen ja lasku-  
perusteiden	muuttaminen

13.1  LähiTapiolalla on oikeus muuttaa hen
kivakuutuksen laskuperusteita, vakuutusehtoja ja 
muita sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on

• muutos yleisessä kuolevuuskehityksessä tai
• yleisen korkotason aleneminen alle laskupe

rusteissa käytetyn korkotason.

13.2  Laskuperusteita voidaan muuttaa kor
keintaan muutoksen perustetta vastaavasti.

13.3  Lisäksi LähiTapiolalla on oikeus tehdä 
vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin 
vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuu
tusturvan keskeiseen sisältöön.

13.4  Muutettuja laskuperusteita ja ehtoja 
noudatetaan seuraavan vakuutusmaksukauden tai 
kalenterivuoden alusta lukien. LähiTapiola ilmoit
taa muutoksesta vakuutuksenottajalle vähintään 
kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

13.5  Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muu
tosta, hänen on irtisanottava vakuutussopimus 
kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai 
tiedon muutoksesta.

13.6  Kun vakuutussopimus on irtisanottu, 
LähiTapiolan vastuu päättyy siitä päivästä alkaen, 
jona laskuperusteiden tai ehtojen muutos olisi tul
lut voimaan.

Vakuutusturvan erityisehdot

Kuolemanvaravakuutus

1 Oikeus korvaukseen
1.1 Vakuutetun kuoltua LähiTapiola maksaa 
edunsaajalle kuolinhetkellä voimassa olleen kuo
lemantapauskorvauksen

Vakuutusmäärä alenee vuosittain vakuutetun  
iän perusteella. Pariturvassa vakuutusmäärä  
alenee molempien vakuutettujen iän perusteel la. 
Vakuutusmäärä alenee siten, että laskuperus
teiden mukainen vakuutusmaksutaso pysyy 
samalla tasolla. Lisäksi vakuutusmäärää tarkiste
taan indeksillä.

1.2 Pariturvassa kuolemantapauskorvaus  
maksetaan vain ensin kuolleen vakuutetun edun
saa jalle. Jos vakuutetut ovat kuolleet samanaikai
sesti, kummankin vakuutetun edunsaajalle mak
setaan puolet vakuutusmäärästä.

2  LähiTapiolan korvausvastuun   
rajoitukset

2.1 Kuolemantapauskorvausta ei makseta, 
jos

2.1.1  vakuutetun kuolema on aiheutunut 
siitä, että hän on ottanut osaa sotaan tai aseel
liseen selkkaukseen ulkomailla tai palvellut 
Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamisteh
tävissä,

2.1.2  vakuutettu on kuollut ihmisiä joukoit
tain tuhonneen tai vahingoittaneen, ydinreakti
oon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaiku
tuksesta tai, jos

2.1.3  vakuutettu on tehnyt itsemurhan ennen 
kuin yksi vuosi on kulunut vakuutuksen alkami
sesta tai siitä, kun vakuutus viimeksi tuli voimaan. 

3 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on toimitettava omalla kus
tannuksellaan LähiTapiolalle virkatodistukset 
vakuutetusta ja edunsaajista, lääkärin antama 
kuolintodistus sekä muukin hakijan saatavissa 
oleva selvitys, joka on tarpeen korvausasian rat
kaisemiseksi.
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Muistiinpanoja
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