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Fennia-Henkiturva on

• Vakuutussopimuslain (543/1994)
2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus

• Vakuutusluokista annetun
lain (526/2008) 13 §:n mukai-
seen henkivakuutusluokkaan
1 kuuluva henkivakuutus

Vakuutussanasto

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyh-
tiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-
Fennia. 

Vakuutuksenottaja tekee Henki-Fennian 
kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu henkilö määritellään vakuu-
tussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei 
voi muuttaa. 

Edunsaajalla on oikeus vakuutuksesta 
suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan 
merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutuksen vuosipäivä on kunakin 
vuonna vakuutuskauden alkamiskuukau-
den ensimmäinen päivä. 

Vakuutuskausi on ajanjakso, joka alkaa 
vakuutuksen vuosipäivästä ja jatkuu seu-
raavaan vuosipäivään. 

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta 

vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuman perusteella vakuu-
tuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat matemaattiset las-
kentasäännöt, joiden perusteella lasketaan 
muun muassa vakuutusmaksu.

Yleiset vakuutusehdot

1  Vakuutuksen sisältö

Vakuutuksen sisältö määritellään vakuu-
tuskirjassa ja laskuperusteissa. Vakuutus 
voi sisältää:

• henkivakuutuskorvauksen
• pysyvän työkyvyttömyy-

den kertakorvauksen
• vakavan sairauden kertakorvauksen

Pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan 
sairauden turvat myönnetään ainoastaan 
henkivakuutusturvan liitännäisenä.

Vakuutuksen sisällön muodostavat vakuu-
tushakemus tai -ehdotus liitteineen, vakuu-
tuskirja, terveysselvitys, muu sopimuksen 
syntymiseen liittyvä asiakirja, vakuutu-
sehdot sekä vakuutusote. Vakuutukseen 
sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia 
(543/1994) ja muuta Suomen lainsäädän-
töä.

Muista, että vakuutuksen-
ottajana sinulla itselläsi on 
velvollisuus huolehtia vakuu-
tusturvasi päivittämisestä 

ja siitä, että edunsaajamääräys on ajan 
tasalla. Neuvomme mielellämme kaikissa 
näihin liittyvissä kysymyksissä.

2  Osapuolten oikeudet ja 
    velvollisuudet

Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edun-
saajan ja Henki-Fennian oikeudet ja 
velvollisuudet perustuvat vakuutussopi-
mukseen, vakuutusehtoihin, laskuperus-
teisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön 
ja viranomaismääräyksiin sekä niihin 
tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle 
vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen 
voimassaoloaikana.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee 
antaa oikeat ja täydelliset vastaukset 
Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin – 
sekä ennen vakuutuksen myöntämistä että 
vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuu-
tuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi 
vakuutusaikana ilman aiheetonta viivytystä 
oikaista Henki-Fennialle antamansa, 
vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa 
tiedot. Jos annetut tiedot eivät ole täydel-
liset, Henki-Fennian vastuu määräytyy 
vakuutussopimuslain mukaisesti. Jos 
tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty, 
Henki-Fennia voi irtisanoa vakuutuksen 
kohdan kahdeksan mukaisesti.
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Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää 
vakuutus toiselle henkilölle tai yhteisölle.

3  Edunsaajamääräys

Vakuutuksenottaja antaa edunsaaja-
määräyksen henkivakuutuksessa ja 
pysyvän työkyvyttömyyden turvassa. 
Vakavan sairauden turvan edunsaajana 
on aina vakuutettu, jollei toisin ole sovittu. 
Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen ja 
muuttaminen pitää aina ilmoittaa Hen-
ki-Fennialle kirjallisesti. Jos näin ei ole 
tehty, edunsaajamääräys on mitätön.

Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä 
mainittu edunsaaja kuolee ennen vakuu-
tustapahtumaa.

Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle 
tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen 
edunsaajamääräyksen voimassapitämi-
sestä. Tällöin vakuutuksenottaja ei voi 
muuttaa edunsaajamääräystä eikä vakuu-
tussopimusta ilman sitoumuksensaajan 
suostumusta.

4  Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus tulee voimaan, kun hakemus 
ja siihen liittyvä terveysselvitys on jätetty 
Henki-Fennialle tai sen asiamiehelle. 
Voimaantulo edellyttää, että vakuutus 
voidaan myöntää hakemuksen mukaisena. 
Erikseen voidaan sopia, että vakuutus 
alkaa jonakin muuna ajankohtana. Jos 
vakuutushakemus olisi todennäköisesti 
hyväksytty, Henki-Fennia vastaa myös 
vakuutustapahtumasta, joka on sattunut 
asiakkaan annettua tai lähetettyä vakuu-
tushakemuksen, jollei muusta ajankohdas-
ta ole erityisesti sovittu.

Jos Henki-Fennia ei voi myöntää vakuu-
tusta vakuutushakemuksen mukaisena, 
voidaan hakijalle tehdä vastatarjous. 
Vakuutus ja Henki-Fennian vastuu alkavat, 
kun vakuutuksenottaja lähettää tai antaa 
kirjallisen hyväksyvän vastauksen Hen-
ki-Fennian vastatarjoukseen.

Jos ei ole selvitystä siitä, mihin vuoro-
kauden aikaan vastaus tai hakemus on 
annettu tai lähetetty Henki-Fennialle, 
tämän katsotaan tapahtuneen kello 24.00. 
Lisäksi edellytetään, että Henki-Fennia ja 
mahdollinen jälleenvakuuttaja hyväksyvät 
tarjouksen vakuutetun terveydentilaa ja 
mahdollista taloudellista vastuunvalintaa 
koskevine selvityksineen.

Kun ensimmäinen vakuutuskausi päättyy, 
vakuutussopimus on voimassa sovitun 
vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuu-
tuksenottaja tai Henki-Fennia irtisano sitä. 
Vakuutusturvat ovat voimassa korkeintaan 
turvan erityisehdoissa mainittuun ikään 
saakka. Vakuutusturva päättyy, kun vakuu-
tettu kuolee. Vakuutus päättyy viimeistään 
silloin, kun kaikki vakuutusturvat ovat 
päättyneet.

Jos vakuutuksenottaja haluaa lisätä 
vakuutukseen uuden turvan, korottaa voi-
massa olevan turvan määrää tai pidentää 
sen voimassaoloaikaa, edellyttää muutos 
Henki-Fennian hyväksymää selvitystä 
vakuutetun terveydentilasta.

5  Vakuutusmaksun määräytyminen

Kunkin vakuutusmaksukauden maksu 
määräytyy sen alkaessa voimassa olevien 
laskuperusteiden mukaan.

Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa 
vakuutetun ikä, vakuutusmäärä ja vakuu-
tetun terveydentila. Pariturvassa maksuun 
vaikuttaa molempien vakuutettujen ikä.

Pystyt tarkastamaan vakuu-
tuksesi vakuutusmaksun 
määrän Henki-Fennian Oma 
Fenniassa. Jos sinulla ei ole 
vielä henkivakuutusta, voit las-
kea vakuutustarpeesi ja ostaa        
henkivakuutuksen verkossa.

Vakavan sairauden turvassa tupakkatuot-
teiden käyttö korottaa vakuutusmaksua. 
Vakuutetun katsotaan käyttävän tupakka-
tuotteita, jos hän käyttää tai on käyttänyt 
niitä kahdentoista (12) viimeksi kuluneen 
kuukauden aikana ennen vakuutuksen al-
kamista. Tupakkatuotteita ovat esimerkiksi 
savukkeet, sikarit, piiput, sähkötupakka ja 
nuuska.

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoitta-
maan, jos vakuutettu alkaa käyttää tupak-
katuotteita turvan voimassa ollessa. Kun 
Henki-Fennia on saanut kirjallisen tiedon 
vakuutetun tupakkatuotteiden käytön aloit-
tamisesta, vakuutuksenottajalle lähetetään 
ilmoitus maksun ja muiden sopimusehto-
jen muuttumisesta.

Turvan maksu nousee kuukauden kuluttua 
siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on lähe-
tetty. Jos vakuutettu on aloittanut tupakka-
tuotteiden käytön ja vakuutuksenottaja on 
tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoit-
taa siitä Henki-Fennialle, Henki-Fennia 
alentaa maksettavaa korvausta vakuutus-
sopimuslain mukaisesti.

Ilmoita aina Henki-Fennialle 
kirjallisesti, jos vakuutettu 
alkaa käyttää tupakkatuotteita.

Jos vakuutettu kirjallisesti ilmoittaa, ettei 
ole käyttänyt tupakkatuotteita 12 kuukau-
teen, vakuutusmaksu muutetaan normaa-
lin maksun mukaiseksi.

6  Päättyneen vakuutuksen 
    voimaansaattaminen

Jos vakuutus on päättynyt muun kuin 
ensimmäisen vakuutusmaksun suoritta-
matta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee 
uudelleen voimaan, jos kaikki maksamat-
ta jääneet vakuutusmaksut maksetaan 
kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen 
päättymisestä. Vakuutus ja vakuutusturva 
eivät ole voimassa ennen kuin kaikki sekä 
ennen turvan päättymistä että sen päätty-
misen jälkeen kertyneet vakuutusmaksut 
on maksettu.

Jos vakuutus tulee edellä kuvatulla tavalla 
uudelleen voimaan, Henki-Fennian vastuu 
alkaa kaikkien vakuutusmaksujen maksa-
mista seuraavasta päivästä.

7  Sopimusehtojen muutos

Henki-Fennialla on oikeus vakuutusaikana 
muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopi-
musehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, 
jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 
laiminlyönyt kohdassa kaksi tarkoitetun 
tiedonantovelvollisuutensa.

Henki-Fennialla on oikeus muuttaa hen-
kivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita 
sopimusehtoja, jos tähän on erityinen syy 
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason 
muutoksen vuoksi. Vakuutussopimuk-
sen sisältö ei saa kuitenkaan muuttua 
olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen 
verrattuna.

Henki-Fennialla on oikeus muuttaa 
pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sai-
rauden turvien vakuutusmaksua tai muita 
sopimusehtoja, jos vakuutuksen sisältö ei 
olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattu-
na ja muutokseen on erityistä syytä jonkin 
seuraavassa mainitun ennalta arvaamatto-
man olosuhteiden muutoksen takia

• korvausmenon kehitys
• uusi tai muuttunut lainsäädäntö

tai viranomaisen määräys
• kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus

tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma
• vakuutukseen vaikuttavan kustannus-

tason muutos yli vakuutuksessa käy-
tetyn indeksin edellyttäen, että muutos
johtuu Henki-Fennian määräysvallan
ulkopuolella olevasta syystä.

Vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja 
voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen 
perustetta vastaavasti.

Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä va-
kuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin 
vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta va-
kuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutusmaksun ja vakuutusturvan muut-
tumisen syynä voi olla myös vakuutukseen 
mahdollisesti liittyvän indeksin muutos, va-
kuutetun ikä tai vakuutussumman muutos.
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Henki-Fennia lähettää vakuutuksenotta-
jalle ilmoituksen muutoksesta viimeistään 
kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. 
Muutos tulee voimaan sen vakuutuskau-
den alusta, joka ensiksi seuraa kuukauden 
kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutos-
ta, hänen on irtisanottava vakuutussopi-
mus kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, 
kun hän sai tiedon muutoksesta.

8  Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin 
tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus. 
Vakuutus päättyy, kun irtisanomista 
koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty 
Henki-Fennialle, ellei vakuutuksenottaja 
ole määrännyt myöhempää vakuutuksen 
päättymisaikaa.

Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuu-
tus päättymään, jos vakuutuksenottaja tai 
vakuutettu on laiminlyönyt kohdan kaksi 
mukaisen tiedonantovelvollisuutensa joko 
tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä ja Henki-Fennia ei 
olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oi-
keat ja täydelliset vastaukset olisi annettu.

Vakuutus voidaan irtisanoa myös, mikäli 
vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laimin-
lyönyt kohdan kaksi mukaisen tiedonanto-
velvollisuutensa vilpillisesti, mutta vakuu-
tussopimus kuitenkin sitoo Henki-Fenniaa 
vakuutussopimuslain nojalla. Henki-Fennia 
suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman 
aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon 
irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. 
Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua 
irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettä-
misestä.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeis-
tään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottaja ei 
ole maksanut vakuutusmaksua viimeistään 
eräpäivänä, Henki-Fennialla on oikeus 
irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän 
kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on 
lähetetty. Henki-Fennialla on oikeus periä 
myöhästymisajalta viivästyskorkoa korko-
lain mukaan.

Maksa vakuutus aina viimeis-
tään eräpäivänä, jotta se pysyy 
voimassa.

Jos vakuutus päättyy kesken vakuutus-
maksukauden, Henki-Fennia palauttaa 
maksetusta vakuutusmaksusta vakuutuk-
senottajalle osuuden, joka kohdistuu va-
kuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. 
Henki-Fennia ei ole velvollinen palautta-
maan maksuja, jotka alittavat vakuutusso-
pimuslaissa määritellyn rajan.

Jos olet maksanut koko 
vuoden vakuutusmaksut ja 
irtisanot vakuutuksesi puoli-
välissä vuotta, palautamme 
jo maksamasi loppuvuoden 
maksut.

Henki-Fennialla on lisäksi oikeus irtisanoa 
sekä pysyvän työkyvyttömyyden että 
vakavan sairauden turva päättymään 
seuraavana vuosipäivänä. Irtisanominen 
on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuu-
kausi ennen vuosipäivää. Vakuutusta ei 
voida irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun 
terveydentila on vakuutuksen ottamisen 
jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että 
vakuutustapahtuma on sattunut.

9  Indeksitarkistukset

Vakuutuksenottaja päättää sidotaanko 
vakuutus indeksiin, jolloin vakuutusturvaa 
ja vakuutusmaksua voidaan tarkistaa 
samassa suhteessa vakuutuksen vuosi-
päivänä. Tarkistamisessa käytetään elin-
kustannusindeksin (1951=100) edellisen 
vuoden lokakuun pistelukuja, ellei toisesta 
indeksistä ole sovittu.

Jos vakuutuksenottaja ilmoittaa haluavan-
sa, ettei indeksitarkistusta suoriteta, jää 
vakuutusturvan ja sitä vastaavan maksun 
indeksikorotus viimeksi toteutetun tarkis-
tuksen tasolle.

Jos vakuutus on sidottu indeksiin, on tästä 
mainittu vakuutuskirjalla ja -otteella.

10  Korvausmenettely ja oikeus 
      maksettavaan vakuutuskorvauk-
      seen

Vakuutuskorvausta on haettava Hen-
ki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun 
korvauksen hakija on saanut tietää 
vakuutuksen voimassaolosta, vakuutus-
tapahtumasta ja vakuutustapahtumasta 
aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. 
Korvausvaatimus on joka tapauksessa 
esitettävä kymmenen vuoden kuluessa 
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. 
Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä 
mainitussa määräajassa, korvaukseen 
oikeutettu menettää oikeutensa korvauk-
seen.

Voit hakea korvausta vuoden 
sisällä siitä, kun olet saanut 
tietää vakuutuksen voimassa-
olosta, vakuutustapahtumasta 
ja siitä aiheutuneesta vahin-

koseuraamuksesta. Voit kuitenkin hakea 
korvausta vain, jos vakuutustapahtumasta 
ei tällöin ole kulunut yli 10 vuotta.

Henki-Fennia maksaa korvauksen 
tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun 

Henki-Fennia on saanut vakuutustur-
van erityisehdoissa mainitut selvitykset. 
Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, 
Henki-Fennia maksaa edellä mainitussa 
ajassa korvauksen riidattoman osan.

Henki-Fennialla on oikeus vähentää 
korvauksesta maksamattomat eräänty-
neet vakuutusmaksut viivästyskorkoineen 
vakuutustapahtuman sattumiseen asti.

Jos vakuutuskorvaus maksetaan vajaa-
valtaiselle henkilölle ja sen määrä ylittää 
vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan, 
Henki-Fennia ilmoittaa asiasta henkilön 
kotikunnan holhousviranomaiselle.

11  Vakuutusote ja muu tiedoksianto

Henki-Fennialla on oikeus lähettää vakuu-
tukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedonannot 
Henki-Fennian verkkopalveluun tai vakuu-
tuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Henki-Fennia toimittaa vakuutuksenotta-
jalle Henki-Fennian verkkopalveluun vä-
hintään kerran vuodessa vakuutusotteen, 
josta käy ilmi muun muassa voimassa 
olevat turvat sekä niiden määrät.

Vakuutusotteen voimassa 
olevat turvat ja niiden määrät 
löydät Oma Fennia -verkkopal-
velusta.

12  Vastuunrajoitus

Henki-Fennia ei vastaa

• mahdollisten verotuskäytännön tai
lainsäädännön muutosten aiheut-
tamista vaikutuksista vakuutuksen,
vakuutusmaksujen tai vakuutussopi-
muksen osapuolten verokohteluun

• mahdollisten verokohtelun muutok-
sista tai veroseuraamuksista, jos
ne johtuvat vakuutuksenottajan,
vakuutettujen tai edunsaajien pii-
ristä tapahtuvista muutoksista

• vakuutuksen verokohtelusta

Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen 
liittyvistä välillisistä vahingoista.

13  Muutoksenhaku

Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa teke-
mä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa 
olevaa asianosaista, hän voi saattaa 
päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvon-
nan (www.fine.fi), Vakuutuslautakunnan tai 
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajarii-
ta.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot 
ovat suositusluontoisia.

Henki-Fennian tekemään päätökseen voi 
hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne 
voidaan panna vireille Helsingin käräjäoi-
keudessa tai asianosaisen Suomessa ole-
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van kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen 
sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian pää-
töksestä ja tästä määräajasta.

14  Korvauksen hakeminen

Korvausta henkivakuutusturvasta, pysyvän 
työkyvyttömyyden turvasta sekä vakavan 
sairauden turvasta on aina haettava Hen-
ki-Fennialta kirjallisella hakemuksella.

Korvauksen hakijan on annettava Hen-
ki-Fennialle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat 
tarpeen Henki-Fennian vastuun selvittämi-
seksi ja joita häneltä voidaan kohtuudella 
vaatia.

Neuvomme sinua mielelläm-
me, jos tarvitset apua korvaus-
hakemuksen täyttämisessä. 
Ole rohkeasti yhteydessä!

Hakija vastaa asiakirjojen ja tietojen 
hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista 
kustannuksista ja kustannuksista, jotka 
aiheutuvat korvauksen maksamisesta 
ulkomaille. Jos selvitykset eivät ole suo-
meksi, ruotsiksi tai englanniksi, voidaan 
korvauksesta vähentää selvityksen kään-
tämiskulut.

Jos Henki-Fennia kehottaa pysyvän työky-
vyttömyyden ja vakavan sairauden turvan 
korvaushakemuksen yhteydessä vakuu-
tettua tutkituttamaan terveydentilansa 
sen määräämällä lääkärillä, vakuutettu on 
velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. 
Henki-Fennia vastaa lääkärin tutkimuksis-
ta aiheutuneista kustannuksista.

Henkivakuutusturvan 
erityisehdot

15  Yleiset määräykset

Henkivakuutusturvan voi ottaa joko kiinteä-
summaisena tai alenevasummaisena. Va-
kuutusturvan voi ottaa joko yhden hengen 
turvana tai kahden hengen pariturvana.

Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 
15-vuotiaalle ja enintään 74-vuotiaalle hen-
kilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
vakuutettu tai pariturvassa vakuutetuista
vanhempi täyttää 90 vuotta. Vakuutustur-
va voidaan sopia olemaan voimassa tätä
lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään
10 vuotta.

Jos pariturvassa toisen henkilön turva 
päättyy, toisen henkilön turva jatkuu yhden 
henkilön vakuutusturvana ja vakuutussum-
maltaan muuttumattomana.

Edunsaajalla on oikeus henkivakuutuskor-
vaukseen, jos vakuutettu kuolee vakuu-
tusturvan voimassa ollessa. Korvauksena 

maksetaan vakuutetun kuolinhetkellä 
voimassa ollut vakuutussumma.

Jos pariturvalla vakuutetut henkilöt kuole-
vat samanaikaisesti, maksetaan vakuutus-
korvaus puoliksi kummankin edunsaajille, 
ellei edunsaajamääräyksellä ole muuta 
määrätty.

16  Korvauksen maksamista koskevat  
      rajoitukset

Henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos

• vakuutustapahtuman syynä on
itsemurha, joka on tehty ennen
kuin yksi vuosi on kulunut Hen-
ki-Fennian vastuun alkamisesta

• vakuutustapahtuma on aiheutunut
ulkomailla tapahtuvasta sodasta, pal-
veluksesta, aseellisesta selkkauksesta
tai kansainvälisissä rauhanturvaami-
seen tai rauhaan pakottamiseen liitty-
vissä tehtävissä tai muussa sotilaalli-
sessa toiminnassa. Jos vakuutettu on
aloittanut ulkomaanmatkansa ennen
sodan tai aseellisen selkkauksen alka-
mista eikä itse ole osallistunut niihin,
sovelletaan tätä kohtaa vasta silloin,
kun 30 vuorokautta on kulunut aseel-
listen toimien alkamisesta. Jos vakuu-
tettu on itse osallistunut aseellisiin
toimiin, sovelletaan tätä kohtaa heti.

• vakuutustapahtuma on aiheutunut
ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinre-
aktioon perustuvan aseen, laitteen tai
materiaalin äkillisestä vaikutuksesta.

Laissa on erikseen säädetty vakuutus-
yhtiön vastuusta silloin, jos Suomi joutuu 
sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

Pysyvän työkyvyttömyyden 
turvan erityisehdot

17  Yleiset määräykset

Pysyvän työkyvyttömyyden turvan voi 
ottaa joko kiinteäsummaisena tai alene-
vasummaisena. Vakuutusturva myönne-
tään aina yhden hengen turvana.

Vakuutusturva voidaan myöntää vähin-
tään 15-vuotiaalle ja enintään 59-vuoti-
aalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy 
viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, 
jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. 
Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voi-
massa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin 
vähintään 10 vuotta.

Edunsaajalla on oikeus pysyvän työ-
kyvyttömyyden kertakorvaukseen, jos 
vakuutettu on tullut vakuutusturvan 
voimassa ollessa sairauden tai vamman 
vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi ja työ-
kyvyttömyys on vakuutusturvan edelleen 
voimassa ollessa jatkunut yhtäjaksoisesti 
vähintään vuoden. Henki-Fennia voi 

kuitenkin maksaa pysyvän työkyvyttömyy-
den kertakorvauksen ennen kuin vuosi on 
kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta, jos 
työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan osoit-
taa luotettavasti. Korvauksen maksamisen 
edellytyksenä on, että korvausta on haettu 
vakuutetun elinaikana.

Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan 
vakuutettu, joka on lopullisesti menettä-
nyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä 
kaiken todennäköisyyden mukaan kykene 
muuhunkaan työhön, jota ikä ja ammatti-
taito huomioon ottaen on pidettävä hänelle 
sopivana ja kohtuullisen toimeentulon 
turvaavana. Vakuutettua ei katsota pysy-
västi työkyvyttömäksi sillä perusteella, että 
hänellä jonkin eläkelain nojalla on oikeus 
saada kuntoutustukea.

Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus 
määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin 
oikeus korvaukseen on syntynyt. 

Pysyvän työkyvyttömyyden turva päättyy, 
kun kertakorvaus on maksettu.

18  Korvauksen maksamista koskevat  
      rajoitukset

Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä 
ei makseta, jos työkyvyttömyys

• on vakuutetun tahallisesti aiheuttama
• johtuu sairaudesta tai vammasta,

jonka aiheuttamassa kuoleman-
tapauksessa Henki-Fennia ei
näiden ehtojen kohdan 16 mukaan
olisi korvausvelvollinen tai

• aiheutuu alkoholin tai lääkeai-
neen väärinkäytöstä tai muun
huumaavan aineen käytöstä.

Vakavan sairauden turvan 
erityisehdot 

19  Yleiset määräykset

Vakavan sairauden turva myönnetään 
aina kiinteäsummaisena yhden hengen 
turvana.

Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 
18-vuotiaalle ja enintään 59-vuotiaalle
henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeis-
tään sen vakuutuskauden lopussa, jonka
aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta.

Vakuutetulle maksetaan vakavan sai-
rauden turvan kertakorvaus, jos hänellä 
vakuutusturvan voimassa ollessa todenne-
taan näissä vakuutusehdoissa määritelty 
sairaus tai suoritetaan näissä vakuutuseh-
doissa mainittu toimenpide.

Vakavan sairauden kertakorvaus mak-
setaan vakuutetulle vain kerran, minkä 
jälkeen turva päättyy.
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Jos turva on esimerkiksi 
tullut voimaan 1.4.2021, voi 
edunsaaja hakea korvaus-
ta aikaisintaan 30.6.2021 
diagnosoidusta sairaudesta, 
tehdystä leikkauksesta tai    
toimenpiteestä.

Korvaus maksetaan vakuutetulle, jos 
ehtojen tarkoittama vakava sairaus toden-
netaan vakuutetulla ensimmäisen kerran 
(=diagnosointipäivä) tai ehtojen tarkoitta-
ma leikkaus tai toimenpide suoritetaan en-
simmäisen kerran aikaisintaan 90 päivän 
(=karenssiaika) kuluttua vakuutetun turvan 
alkamisesta.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä 
on, että edunsaaja hakee korvausta elin-
aikanaan aikaisintaan 28 päivän kuluttua 
korvattavasta diagnoosista tai toimenpi-
teestä.

Korvauksen indeksitaso on sairauden 
toteamispäivän, leikkauspäivän tai viral-
liseen elinsiirtojonoon asettamispäivän 
mukainen.

20  Korvattavat vakavat sairaudet ja 
      toimenpiteet

20.1  Syöpä

Varmasti diagnosoitu, histologisessa 
tutkimuksessa vahvistettu pahanlaatuinen 
kasvain, jolle on luonteenomaista pahan-
laatuisten solujen hallitsematon kasvu ja 
tunkeutuminen kudoksiin. Pahanlaatuisiin 
kasvaimiin kuuluvat leukemia, sarkooma ja 
lymfooma, mutta ei kuitenkaan iholymfoo-
ma.

Edellä oleva määritelmä ei kata seuraavia:
• Syöpiä, jotka luokitellaan his-

tologisesti kuuluviksi johonkin
seuraavista tautityypeistä

- premaligni (syövän esiaste)
- ei-invasiivinen
- in situ -syöpä
- semimaligni (borderline-kasvain)
- kasvain, jolla on vähäinen poten-

tiaali muuttua pahanlaatuiseksi.
• Eturauhasen kasvain, ellei sitä

ole histologisesti luokiteltu vähin-
tään 7 Gleason-pisteen syöväksi
tai levinneisyydeltään vähintään
TNM-luokkaan T2bN0M0 kuuluvaksi.

• Krooninen lymfaattinen leuke-
mia, ellei sitä ole histologisesti
luokiteltu edenneeksi vähintään
Binet’n asteeseen luokka A:han.

• Muita ihosyöpiä (mukaan lukien kutaa-
ninen iholymfooma) paitsi pahanlaatui-
nen melanooma, joka on histologisesti
luokiteltu tunkeutuneeksi epidermistä
(ihon ulointa kerrosta) syvemmälle.

• Kilpirauhasen kasvaimia, ellei niitä ole

histologisesti luokiteltu edenneeksi 
vähintään TNM-luokkaan T2N0M0.

• Diagnoosia, joka perustuu syöpäsolu-
jen ja/tai kasvaimeen liittyvien mole-
kyylien löytymiseen verestä, syljestä
tai muista kehon nesteistä, jos muuta
kliinisesti todennettavaa näyttöä ei ole.

• HIV-infektion yhteydessä esiin-
tyviä kasvaimia ja syöpiä.

20.2  Aivohalvaus

Korvataan aivohalvaus, joka johtuu 
aivoverenvuodosta tai aivoverisuonitukok-
sen aiheuttamasta aivoinfarktista ja joka 
aiheuttaa kaikki seuraavat:

• uusia neurologisia oireita, jotka
sopivat aivohalvaukseen ja jotka
ovat todettavissa vielä 90 päivää
aivohalvausdiagnoosin jälkeen,

• vähintään haittaluokan 6 tai 3
kuukautta kestävän raajan hal-
vauksen tai puhehäiriön,

• uusia kliiniseen diagnoosiin sopivia
löydöksiä aivojen tietokonetomogra-
fia- tai magneettikuvauksessa ja

• pysyvän neurologisen haitan.

Seuraavat tilat eivät oikeuta korvaukseen:
• ohimenevä aivoveren-

kierron häiriö (TIA)
• aivokudoksen tai aivoverisuon-

ten tapaturmainen vamma
• sekundaarinen verenvuoto

olemassa olevasta aivojen
poikkeavuudesta johtuen

• aivojen kuvantamistutkimuksessa
näkyvä poikkeavuus ilman siihen
selvästi sopivia aivohalvauksen
kliinisiä oireita tai löydöksiä

• optisen näköhermon tai retinan
(=silmänpohjan) kudoksen tuhou-
tuminen tai silmähermon (=silmää
liikuttavan lihaksen hermon) halvaus.

20.3  Sydäninfarkti

Korvataan hapenpuutteesta johtuva sy-
dänlihaksen tuhoutuminen, johon liittyvät 
kaikki seuraavat akuutin myokardiaalisen 
infarktin tunnusmerkit:

• Tyypilliset kliiniset oireet (esimer-
kiksi luonteenomainen rintakipu)

• Uudet luonteenomaiset muutokset
elektrokardiografiassa (= ekg)

• Sydänentsyymien luonteenomainen
nousu tai plasman troponiinitasojen
vähintään seuraaville tasoille

- Troponiini T > 200 ng/L
(0,2 ng/ml tai 0,2 ug/L)

- Troponiini I > 500 ng/L
(0,5 ng/ml tai 0,5 ug/L)

Jotta korvaus on mahdollinen, edellä 
olevaan perustuen ja muun mahdollisen 

objektiivisen näytön perusteella kyseessä 
on oltava varma akuutti myokardiaalinen 
infarkti.

Edellä oleva määritelmä ei kata seuraavia:

• Muut akuutit sydämen oireyhtymät
(esim. sydänlihaksen tulehdus)

• Angina (rintakipu- tms. oireisto)
ilman myokardiaalista infarktia

• Varhaisella liuotushoidolla tai pal-
lolaajennuksella hoidetut uhkaavat
sydäninfarktit, joista ei aiheudu
pysyvää sydänlihaskuoliota.

20.4  MS-tauti

Korvauksen maksaminen edellyttää, että 
neurologian erikoislääkäri on tehnyt diag-
noosin, joka perustuu yleisesti käytössä 
olevien diagnostisten kriteerien täyttymi-
seen (McDonaldin vuoden 2017 kritee-
rit). Diagnoosin tulee olla varmennettu 
tyypillisten oireiden, kliinisen tutkimuksen 
löydösten, aivoselkäydinnesteen analyysin 
sekä magneettitutkimuksen perusteella.

Korvauksen edellytyksenä on myös se, 
että kaikki seuraavat toteutuvat:

• Sairaus on aiheuttanut vakavat
neurologista toimintakykyä alen-
tavat oireet, jotka ovat kestäneet
yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6)
kuukautta välittömästi korvaus-
hakemusta edeltävänä aikana.

• Diagnoosi on tehty useamman kuin
yhden toimintakykyä alentaneen
oireiden pahentumisvaiheen jälkeen.

• Tätä oirejaksoa on edeltänyt useampi
kuin yksi toimintakykyä alentanut
MS-taudin oireiden pahentumisvaihe.

20.5  Sepelvaltimon ohitus 
         avosydänleikkauksella

Korvattavalla sepelvaltimon ohitusleik-
kauksella tarkoitetaan vakuutetulle tehtyä 
kirurgista leikkausta yhden tai useamman 
sepelvaltimon ahtauman ohittamiseksi 
verisuonisiirrännäisellä.

Korvauksen piiriin ei kuulu sepelvaltimon 
ahtauman hoito pallolaajennuksella tai 
muulla katetrin kautta tehtävällä toimen-
piteellä.

20.6  Munuaisten vajaatoiminta

Korvataan vaikea-asteinen, palautumaton 
molempien munuaisten toiminnanvajaus, 
jonka vuoksi on aloitettu säännöllinen pit-
käaikainen dialyysihoito, joka korvauksen 
hakemisen hetkellä on kestänyt vähintään 
kaksi kuukautta, tai suoritettu munuaisen 
siirto.

20.7  Elin- ja luuydinsiirto

Korvataan elinsiirtoleikkaus tai viralliseen 
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elinsiirtojonoon asettaminen, kun vakuutet-
tu on vastaanottajana ja kyseessä on
• sydämen, keuhkon, maksan,

munuaisen tai haiman siirto tai
• luuytimen siirto veren kantasoluja

käyttäen, kun siirtoa on edeltänyt poti-
laan oman luuytimen tuhoutuminen.

Siirron tulee olla tehty Suomessa tai suo-
malaisen terveydenhuollon lähetteellä.

20.8  Halvaus

Korvataan sairauden tai tapaturman 
aiheuttama täydellinen ja pysyvä vähin-
tään kahden raajan lihasvoiman ja tunnon 
menetys. Sairauden tulee perustua neu-
rologiseen selvitykseen. Korvausratkaisua 
voidaan lykätä enintään 12 kuukautta, 
jotta sairauden aiheuttamien muutosten 
pysyvyys voidaan varmistaa.

20.9  Sokeus

Korvataan täydellinen, kliinisesti silmälää-
kärin tutkimuksella varmistettu molempien 
silmien näön menetys äkillisen sairauden 
tai tapaturman vuoksi. Näön menetyksen 
tulee olla pysyvä, vähintään 90-prosent-
tinen, ja aiheuttaa vähintään haittaluokan 
18 mukainen näkövamma.

Korvausta ei makseta, jos vakuutetun toi-
nen silmä on vakuutuksen ottohetkellä ollut 
edellä mainitun mukaisesti sokea.

20.10  Motoneuronisairaus

Motoneuronisairaudella tarkoitetaan 
degeneroivaa tautia, jolle on ominaista 
liikehermosolujen tuhoutuminen selkäyti-
messä, aivorungossa ja liikeaivokuoressa. 
Edellytetään neurologian erikoislääkärin 
tekemä diagnoosi. Korvataan amyotrofinen 
lateraaliskleroosi (ALS), primaarinen late-
raaliskleroosi, progressiivinen spinaalinen 
lihasatrofia, pseudobulbaariparalyysi ja 
progressiivinen bulbaaripareesi.

21  Korvauksen maksamista koskevat 
      rajoitukset

Korvausta vakavan sairauden turvasta ei 
makseta, jos

• sairauden tai toimenpiteen syy-
nä on vakuutetun tahallisesti
aiheuttama sairaus tai vamma

• sairauden tai toimenpiteen syynä
on alkoholin tai lääkeaineiden
väärinkäyttö tai huumeiden käyttö

• sairaus tai toimenpide johtuu sairaudes-
ta tai vammasta, jonka aiheuttamas-
sa kuolemantapauksessa Henki-Fen-
nia ei näiden ehtojen kohdan 16
mukaan olisi korvausvelvollinen tai

• sairaus aiheutuu tai toimenpi-
de tehdään vakuutetun HIV- tai
aids tartunnan vuoksi.
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