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Yrityksen yksilöllinen henkivakuutus  
Yrityksen ryhmähenkivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
• Yritys: OP-Henkivakuutus Oy, 1030059-2, Helsinki, Suomi
• Tuote: Henkivakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, 
vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yrityksen henkivakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voi vakuuttaa Suomessa vakituisesti asuvia 18-68-vuo-
tiaita yrittäjiä, yrityksen työntekijöitä tai avainhenkilöitä. Vakuutuksesta maksetaan sovittu korvausmäärä edunsaajille, jos 
vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. 
Yritys voi ottaa henkivakuutuksen joko Yrityksen yksilöllisenä henkivakuutuksena tai Yrityksen ryhmähenkivakuutuksena. 
Yrityksen yksilöllisen henkivakuutuksen voi ottaa joko yksilö- tai pariturvana. Yrityksen ryhmähenkivakuutus sopii yrityksel-
le, joka vakuuttaa vähintään viisi henkilöä.
Yrityksen yksilölliseen henkivakuutukseen on mahdollista valita joko kiinteä tai aleneva vakuutusturva. Kiinteässä turvassa 
korvausmäärä pysyy samana ja maksu nousee vuosittain iän myötä. Alenevassa turvassa korvausmäärä alenee portaittain 
viiden vuoden välein aina 20 % alkuperäisestä korvausmäärästä siitä vakuutuskaudesta alkaen, jonka aikana vakuutettu on 
täyttänyt 46 vuotta. Yrityksen ryhmähenkivakuutuksen voi ottaa vain kiinteällä turvalla. Yrityksen ryhmähenkivakuutukses-
sa kunkin vakuutetun vakuutusmaksu nousee iän myötä viiden vuoden välein.
Vakuutukseen sisältyy indeksiehto, jonka perusteella korvausmäärä ja vakuutusmaksu muuttuvat edellä kerrotun lisäksi 
vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Mitä vakuutus kattaa?

 ✓ Henkivakuutuksesta maksetaan vakuutetun kuollessa 
voimassa oleva korvausmäärä vakuutuksenottajan 
määräämille edunsaajille, jos vakuutettu kuolee 
vakuutuksen voimassaoloaikana.

 ✓ Korvaus maksetaan riippumatta siitä, aiheutuuko 
kuolema sairaudesta vai tapaturmasta.

Mitä vakuutus ei kata?

 U Jos vakuutusturva ei ole voimassa vakuutetun kuollessa, 
korvausta ei makseta.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

Korvausta ei makseta, jos
 ! vakuutettu on tehnyt itsemurhan vuoden kuluessa 

vakuutusturvan alkamisesta.
 ! vakuutetun kuoleman syynä on ollut osallistuminen 

ulkomailla tapahtuvaan sotaan tai aseelliseen selkkauk-
seen, ellei vakuutusturvan laajennuksesta ole vakuutus-
sopimuksessa erikseen sovittu.

 ! vakuutetun kuoleman syynä on ollut ihmisiä joukoittain 
tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen 
äkillinen vaikutus.
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 ✓ Henkivakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.
• Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on 

puutteita tai niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai 
useammassa erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Yrityksen yksilöllinen henkivakuutus alkaa, kun vakuutusyhtiölle on jätetty tai lähetetty kirjallinen vakuutushakemus, jonka 
se hyväksyy. Vakuutusturvan voimaantulo edellyttää vakuutetun terveydentilatietojen antamista ja vakuutusturvan myöntä-
mistä niiden perusteella.
Yrityksen yksilöllinen henkivakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu tai paritur-
vassa vanhempi vakuutetuista täyttää 70 vuotta. Vakuutus päättyy myös vakuutetun kuoltua.
Vakuutuksenottajalla on milloin tahansa oikeus kirjallisesti irtisanoa vakuutus. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa 
oikeus irtisanoa vakuutusturva. 
Yrityksen ryhmähenkivakuutus alkaa sitä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka aikana vakuutusyhtiölle on 
jätetty tai lähetetty kirjallinen vakuutushakemus, jonka se hyväksyy. Vakuutusturvan voimaantulo edellyttää joko työnanta-
jan allekirjoittamaa työkykyisyysilmoitusta tai vakuutussumman ollessa yli 100 000 euroa vakuutetun terveydentilatietojen 
antamista ja vakuutusturvan myöntämistä niiden perusteella. Jos vakuutuksenottaja on myöhemmin tehnyt vakuutusyhti-
ölle ilmoituksen henkilön liittämisestä vakuutukseen, alkaa vakuutetun vakuutusturva ilmoittamisesta seuraavan kuukauden 
ensimmäistä päivästä, edellyttäen että vakuutusturva voidaan hänelle myöntää.
Yritysten ryhmähenkivakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta viimeistään sitä seuraavan kuukauden ensimmäisestä 
päivästä, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 70 vuotta. Vakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta myös vakuutetun 
kuoltua. Lisäksi vakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta sitä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka 
aikana vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että vakuutettu ei enää kuulu sopimuksen alaiseen henkilöryh-
mään.
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä 
tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutus.

Miten irtisanon sopimuksen?

Vakuutus tulee irtisanoa kirjallisesti.


