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-vakuutus



Turvaa lapselle
Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esi-
merkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuoleman-
tapauksesta huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tar-
peellinen, kun sinulla on lapsia, omaa tai yhteistä lainaa tai 
perheessänne toimeentulo on vain yhden henkilön harteilla.

NewLife on alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille myön-
nettävä vakuutus kuoleman varalle. Se antaa turvaa mm. 
mahdollisten lainojen takaisinmaksuun ja lasten koulutuk-
sen varalle. Vakuutettuna on erikseen lapsen äiti ja lapsen 
isä. Vakuutuksen ensimmäisen vuoden maksun maksaa 
OP-Henkivakuutus Oy, joten vakuutusturvan ensimmäinen 
vuosi on maksuton.

NewLife pähkinänkuoressa
•	 Alle vuoden ikäisen lapsen molemmat vanhemmat voivat 
  ottaa 10 000 euron suuruisen NewLife -vakuutuksen.

•	 Vakuutuksen myöntämiseen ei tarvita terveysselvitystä.

•	 Henkivakuutuksen ensimmäisen vuoden maksut maksaa 
 OP-Henkivakuutus. Vakuutus jatkuu automaattisesti  
 maksullisena toisesta vuodesta lähtien.

•	 Mikäli et ensimmäisen vuoden jälkeen halua jatkaa vakuu- 
 tusta maksullisena, voit irtisanoa vakuutuksen. Irtisanomi- 
 nen on tehtävä kirjallisesti.

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla

•	 NewLife -henkivakuutuksen myöntämisikä on  
 15–65 vuotta ja päättymisikä 70 vuotta.

•	 Vakuutusmaksuun vaikuttaa vakuutetun ikä.

•	 Vakuutusmaksu nousee vakuutusaikana vuosittain  
 iän mukaan.

•	 Oheisen taulukon maksut ovat suuntaa-antavia esimerkkejä.

Ikä euroa/vuosi

20-24 n. 19 €

25-29 n. 20 €

30-34 n. 21 €

35-39 n. 24 €

40-44 n. 30 €

45-49 n. 40 €



NewLife -vakuutuksen avaintiedot
NewLife on henkivakuutus, josta maksetaan vakuutuksenot-
tajan määräämälle edunsaajalle 10 000 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. Va-
kuutus myönnetään jokaisen lapsen osalta erikseen. Vanhem-
man kansalaisuudella, iällä tai asuinpaikalla ei ole merkitystä 
eikä erillistä selvitystä kummankaan vanhemman terveyden-
tilasta vaadita. Vakuutuksen voi merkitä toinen vanhemmista 
paitsi itselleen myös toiselle vanhemmista. Vakuutuksenottaja 
saa vakuutuksen vakuutuskirjan ja -ehdot. Vakuutussopimus-
ta 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-Henkivakuutuk-
seen. Vakuutusturva päättyy sen vakuutuskauden lopussa, 
jonka aikana täytät 70 vuotta.

Vakuutusmaksut 
NewLife on jatkuvamaksuinen vakuutus, jonka vuotuinen 
vakuutusmaksu nousee vuosittain iän ja sitä myötä kuole-
manriskin lisääntyessä. Vakuutusmaksuista ei kerry sääs-
töä. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva on sidottu kuluttaja-
hintaindeksiin.

Vakuutuksen ensimmäisen vuoden maksun maksaa asiak-
kaan puolesta OP-Henkivakuutus. Toisen vuoden vakuutus-
maksua koskevan laskun OP-Henkivakuutus lähettää va-
kuutuksenottajalle ennen kyseisen vakuutusmaksukauden 
alkamista.

Vakuutuksen irtisanominen
Jos et halua jatkaa vakuututurvaa maksamalla vakuutuksen 
toisen vuoden (tai jotain myöhempää) vakuutusmaksua, voit 
irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Vakuu-
tusturva päättyy aikaisintaan sinä päivänä, kun irtisano-
misilmoitus on saapunut OP-Henkivakuutukseen. Vakuutuk-
senottaja on velvollinen maksamaan vakuutusmaksun siltä 
ajalta, kun vakuutusturva on ollut maksullisena voimassa. 
Toimita irtisanomisilmoitus osoitteeseen OP-Henkivakuutus 
Oy, New Life, PL 308, 00101, Helsinki.

Edunsaaja
Voit itse määrätä edunsaajan, jolle korvaus kuolemantapa-
uksessa maksetaan. Tätä määräystä voit milloin tahansa 
vakuutusaikana muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti va-
kuutusyhtiölle.

Vastuunrajoitus
Vakuutetun kuollessa ei ole merkitystä kuoleman syyllä (sai-
raus, tapaturma) tai kuolinpaikalla (kotimaa, ulkomaat). Kor-
vausta ei makseta, jos vakuutettu tekee itsemurhan vuoden 
kuluessa vakuutuksen alkamisesta.

Verotus
NewLifen perusteella lähiomaiselle maksettava kuolinta-
pauskorvaus ei ole verotettavaa tuloa. Jos lähiomaiselle mak-
settavien kuolintapauskorvausten yhteismäärä ylittää 35 000 
euroa, ylimenevä osa kuuluu perintöverotuksen piiriin.

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.

Tämän esitteen tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan 
verolainsäädäntöön.

Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tai vakuutusyhtiön 
tai sen edustajan toimintaan muutoin tyytymättömän kan-
nattaa ensin ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön asian selvittä-
miseksi. Ongelmatilanteissa saa apua Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonnasta.

Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisiin erimieli-
syyksiin antaa yksittäistapauksissa ratkaisusuosituksia 
vakuutusasioihin erikoistunut Vakuutuslautakunta. Vaihto-
ehtoisesti kuluttaja-asemassa oleva osapuoli voi saattaa eri-
mielisyydet Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi. Asian 
käsittely lautakunnissa on maksutonta.

Päätöksen voi saattaa myös oikeusteitse ratkaistavaksi joko 
vakuutuksenottajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeu-
teen. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa päätök-
sen saamisesta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puh. 09 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Henkivakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta. 

Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki
puh. 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi



Henkilötietojen käsittely OP-Henkivakuutuksessa
OP-Henkivakuutus Oy käsittelee asiakkaidensa henkilö-
tietoja vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja 
vakuutus lainsäädännön mukaisesti ja muutenkin huolehtii 
asiakkai densa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilö-
tietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, 
hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten 
pitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. OP-Hen-
kivakuutus Oy käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkail-
leen suunnat tuun markkinointiin ja etämyyntiin. OP-Hen-
kivakuutus Oy voi luovuttaa asiakastietojaan myös muille 

OP-Pohjola-ryhmään kuuluville yhtiöille niiden suorittamaa 
etämyyntiä ja markki nointia varten. 

Jos haluatte kieltää tietojen käyttämisen edellä mainittui hin 
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.

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 Mittaturvan vakuutusehtoja henkivakuutusta koskevilta osilta.
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OP-Henkivakuutus Oy,  
Lapinmäentie 1, 00350 HELSINKI

Kotipaikka: Helsinki, Päätoimiala: Vakuutustoiminta, 
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus: 1030059-2
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Näin saat NewLife -vakuutuksen
Täytä oheinen NewLife -hakemus ja postita se meille. Voit 
myös käydä lähimmässä Osuuspankin konttorissa tai soittaa 
Pohjolan puhelinpalveluun 0303 0303* ma–pe 8–18.

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.

Lapsen nimi

Äidin nimi (vakuutettu)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Päivämäärä   Äidin allekirjoitus

Lapsen henkilötunnus tai syntymäaika

Isän nimi (vakuutettu)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Päivämäärä   Isän allekirjoitus
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NewLife -vakuutushakemus
Täytä huolellisesti kaikki kohdat, ole hyvä.

Vakuutuksen edunsaajana on     * yllämainittu lapsi      * omaiset

* muu, nimetty:

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

*Pohjolan palvelunumeron hinnat:  
lankaliittymistä 0,0828 €/puhelu + 0,12 €/min ja  
kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0828 €/puhelu + 0,12 €/min

Toimiala 
* Hallinto-, IT- tai muu toimistotyö * Opetus- tai tutkimusalanotyö
* Myynti- tai palvelualan työ * Terveydenhuolto- tai sosiaalialan työ
* Teollisuustyö * Rakennus- tai kaivostyö
* Maa-, metsätalous- tai kalastustyö * Kuljetus- tai liikennetyö
* Eläkeläinen, opiskelija tai työtön * Humanistisen- tai taiteellisen alan työ 
* Muut

Henkilötunnus

Vakuutuksen edunsaajana on     * yllämainittu lapsi      * omaiset

* muu, nimetty:

Toimiala 
* Hallinto-, IT- tai muu toimistotyö * Opetus- tai tutkimusalanotyö
* Myynti- tai palvelualan työ * Terveydenhuolto- tai sosiaalialan työ
* Teollisuustyö * Rakennus- tai kaivostyö
* Maa-, metsätalous- tai kalastustyö * Kuljetus- tai liikennetyö
* Eläkeläinen, opiskelija tai työtön * Humanistisen- tai taiteellisen alan työ 
* Muut
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Yhdessä hyvä tulee.


