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Vakuutukset
Opas
Nuorelle

Mitä vakuutukset ovat?
• D: Vakuutus 
on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa määritellään mahdollinen
korvaus vakuutuksen antajalta vakuutuksen ottajalle. Vakuutussopimuksia voidaan myöntää yksityishenkilöille ja yrityksille. Vakuutuksen
kohteena voi olla esimerkiksi kiinteä omaisuus tai varallisuus.
• D: Sosiaalivakuutus: 
Suomessa osa sosiaaliturvasta on järjestetty lakisääteisin eli pakollisin vakuutuksin. Pakollisten vakuutusten muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan sosiaalivakuutukseksi, jonka tärkein muoto on työeläke. Työtapaturmavakuutus, sairausvakuutus, työttömyysturva ja kansaneläke perustuvat
vakuuttamiseen.

Vakuutukset Suomessa
Kotitaloudet voivat
varautua riskeihin
vapaaehtoisin
vakuutuksin, esim. kotivakuutus, matkavakuutus,
autovakuutus

Suomessa pakollisia
vastuuvakuutuksia ovat
liikennevakuutus,
potilasvakuutus ja
yrityksille/yhteisöille
ympäristövahinkovakuutus
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Vapaaehtoiset
vakuutukset

Pakollinen
sosiaalivakuutus

Turvaa toimeentulon
mm. lapsen
syntymässä,
työkyvyttömyyden,
työttömyyden aikana,
vanhuudessa.

Lakisääteiset
vastuuvakuutukset
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Nuori henkilö ja
vapaaehtoiset vakuutukset
•

•

Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat nuorille 			
(18-28 –vuotiaille) kotivakuutusta, matkavakuutusta
ja tapaturmavakuutusta
Nuorisovakuutuksen saa edullisemmin kuin
tavallisen kotivakuutuksen

Vinkki: 
Ottaessasi vakuutukset muista: 
vertaile vakuutusten kulut, ehdot ja mahdolliset edut ja
valitse itsellesi paras vaihtoehto.
Vakuutuksia on hyvä kilpailuttaa vuosien kuluessa.

Omavastuu
•
•

Vakuutuksiin liittyy omavastuu
Kun vahinko sattuu, omavastuu on se osa vakuutusta, jonka vakuutuksenottaja maksaa itse, vakuutusyhtiö huolehtii loppuosan korvaamisesta.

•

Esimerkiksi kotivakuutuksessa voi olla omavastuu, jossa rikkoutuneesta kodinkoneesta, kuten televisiosta asiakas itse maksaa vaikkapa 150 euroa ja vakuutusyhtiö korvaa loput 400 euroa

Kun otat vakuutuksen, kiinnitä huomiota omavastuuosuuteen
• Vakuutuksenottaja pystyy yleensä itse päättämään, millaisen omavastuun ottaa vakuutukseensa. Yleensä pieni omavastuu nostaa
vakuutuksen maksut korkeammiksi. Korkeampi omavastuu yleensä
pienentää vakuutusmaksuja.
Vinkki: 
Ole tarkkana omavastuuosuuden kanssa ja tarkista se vakuutusasiakirjoista ennen tietojen vahvistamista oikeiksi. Näin vältät ikävät yllätykset,
kun vahinko sattuu. 

• Suomalaisten yleisin vapaaehtoinen
vakuutus on kotivakuutus. Eniten
korvauksia on haettu autovakuutuksesta, seuraavaksi eniten
sairaskuluvakuutuksesta.
Lähde: Vakuutustutkimus 2018, Finanssiala
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Esimerkkejä vapaaehtoisista
vakuutuksista
Matkavakuutus

Kaskovakuutus

• Jatkuva tai 		
matkakohtainen
• Odottamattomat ja
äkilliset sairastumiset ja
tapaturmat
• Matkatavaravakuutus

Autovakuutus, 
• Korvaa omalle ajoneuvolle sattuvia vahinkoja
• Ei korvaa henkilövahinkoja

Kotivakuutus 
• Kodin irtaimiston vakuuttaminen niin kotona
kuin mökillä 
• Rakennusten vakuuttaminen, esim. omakotitalo
tai mökki
• Yleensä myös asunnon
sisäpinnat sisältyvät
(esim. tapetti, parketti
tai kaakelit)
• Vuokralla tai osakehuoneistossa asuva vakuuttaa
vain irtaimistonsa
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TARKISTA!
•

Et tarvitse päällekkäisiä vakuutuksia, tarkista ennen uuden vakuutuksen ottamista, mitä olet jo vakuuttanut

•

•

Kotivakuutukseen voi liittyä esimerkiksi matkatavaravakuutus
Alaikäisen lapsen matkavakuutus voi liittyä kotivakuutukseen tai
huoltajan ammattiyhdistysetuna saatuun matkavakuutukseen


•


•

Vapaaehtoinen
sairauskuluvakuutus
• Yksityishenkilö itselleen tai läheisilleen,
yrittäjä itselleen tai
työntekijöilleen 
• Suojaa yleensä sairauksien ja tapaturmien
yllättäessä sekä kuolemantapauksissa 
• Mahdollistaa yksityisen sairaanhoidon
joustavasti 

EU-maiden kansalaisia koskee Eurooppalainen sairaanhoitokortti: 
kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa
tai Sveitsissä, sinun tulisi saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa. Se tarkoitta hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi.
Matkavakuutus kannattaa aina, sillä sairaanhoito lomamatkalla voi
tulla kalliiksi 	

Vertaile vakuutuksia
•

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutuslaskurinsa, 		
voit tutustua itsevalitsemasi yhtiön tuotteisiin

Voit vertailla vakuutuksia esim.:
•
•
•

Vertaa.fi –sivustolla
Vakuutusfakta –sivustolla 
Folksamin-sivuilla voit käyttää vakuutuslaskuria			
mm. autovakuutus, nuorisovakuutus

https://www.folksam.fi/asiakaspalvelu/vakuutuslaskurit
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Maksuhäiriömerkintä ja vakuutus
• Maksuhäiriömerkintä aiheuttaa vaikeuksia vakuutuksia
hankittaessa! 
• Maksuhäiriömerkintä ei saa olla automaattisesti este
vakuutuksen myöntämiselle. 
• Vakuutusyhtiöillä on mahdollisuus kieltäytyä myöntämästä vakuutusta, mikäli ne arvioivat, ettei vakuutuksenottaja pysty huolehtimaan maksuja tulevaisuudessa.
• Tällöin vakuutusyhtiö saattaa pyytää ennalta vuoden ajalta
vakuutusmaksut.

Vakuutuksista voi kertyä bonusta
• Vakuutuksesta kertyvä bonus on vakuutusyhtiön palkitsemisjärjestelmä huolelliselle vakuutuksenottajalle 
• Vakuutuskorvauksia nostamaton, vahinkoa tekemätön
asiakas on vakuutusyhtiölle edullinen ja hyvä asiakas, yhtiön kannattaa maksaa jonkin verran bonusta ajalta, jolloin
vahinkoja ei ole tapahtunut..
• Yleisesti ottaen vahingot pienentävät bonusta ja nostavat
vakuutusmaksuja. Jos vahingoton aika jatkuu pitkään, bonus kasvaa ja vakuutusmaksu pienentyy. 
• Bonukset koskevat erityisesti auto- ja liikennevakuutuksia
• Huomaa, että vakuutusyhtiöiden bonuskäytännöt
vaihtelevat.
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Vakuuttaminen
Euroopan unionissa
• Kuluttaja voi etsiä vakuutuksia ja
kilpailuttaa niitä koko Euroopan
unionin alueella, esimerkiksi autovakuutusta
• Vakuutusyhtiö voi myydä tuotteitaan
kuluttajille koko Euroopan unionin
alueella joko yhtiön sivukonttorissa,
verkossa tai välittäjien kautta
• Yllä mainitut koskevat vain yksityishenkilöiden vakuutuksia, EI lakisääteistä sosiaaliturvaa tai työhistoriaan
perustuvaa työeläkettä
• EU:n lainsäädäntö määrittelee, mitä
tietoja vakuutusyhtiön on kerrottava
kuluttajalle ennen kuin allekirjoitat
sopimuksen vakuutuksesta.
Lue lisää: Europa, Vakuutustuotteet
Euroopassa
https://europa.eu/youreurope/citizens/
consumers/financial-products-and-services/insurance-products/index_fi.htm
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Lähteet
• Europa, Sinun Eurooppasi –sivusto
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/insurance-products/index_fi.htm 		
Tiedot luettu 29.10.2018. 
• Finanssiala
https://www.finanssiala.fi/ 
•

Hupsis – nuoren vakuuttajan tietopaketti. 			
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. 
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2014/hupsis-2014.pdf
•

Vesa Muttilainen ja Anne Lohiniva: Vakuutuspetokset poliisin ja
vakuutusalan näkökulmasta. 
https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste42009/vakuutuspetoksetpoliisinjavakuutusalannakokulmasta.html
Tiedot luettu 3.11.2018.
• Sosiaali- ja terveysministeriö vakuutusasiat
https://stm.fi/vakuutusasiat 
• Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
https://www.fine.fi/
• Vakuutusfakta
http://www.vakuutusfakta.com/
Tiedot luettu 11.1.2019
• Vakuutusturva Euroopan unionissa
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/index_fi.htm
Tiedot luettu 29.10.2018. 
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Sanastoa
Vapaaehtoinen vakuutus
• Kotitaloudet voivat varautua riskeihin vapaaehtoisin vakuutuksin, esim. kotivakuutus, matkavakuutus,		
autovakuutus
Lakisääteinen vakuutus
• Suomessa pakollisia vastuuvakuutuksia ovat liikennevakuutus, potilasvakuutus ja yrityksille/yhteisöille ympäristövahinkovakuutus
Sosiaalivakuutus
• Suomessa osa sosiaaliturvasta on järjestetty lakisääteisin eli
pakollisin vakuutuksin. Pakollisten vakuutusten muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan
sosiaalivakuutukseksi
Omavastuu 
• Kun vahinko sattuu, omavastuu
on se osa vakuutusta, jonka vakuutuksenottaja maksaa itse, vakuutusyhtiö huolehtii loppuosan
korvaamisesta.
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