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Oikeusministeriön asetus
henkivakuutuksesta annettavista tiedoista
Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutussopimuslain (543/1994) 9 a §:n
1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 426/2010:
1§
Henkivakuutusta koskevat tiedonantovelvoitteet
Sen lisäksi, mitä vakuutussopimuslain
(543/1994) 5—8 §:ssä säädetään, vakuutuksenantajan on annettava henkivakuutuksen
ottajalle kirjallisesti tämän asetuksen mukaiset tiedot. Tiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja vakuutuksenottajan valinnan
mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Vakuutuksenottajan pyynnöstä tiedot voidaan antaa
muullakin kielellä.
2§
Ennakkotiedot vakuutuksenantajasta
Vakuutuksenantajasta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:
1) nimi ja oikeudellinen muoto;
2) kotipaikkavaltio sekä sen sivukonttorin
tai muun edustajan sijaintivaltio, jossa sopimus tehdään;

3) osoite kotipaikkavaltiossa sekä sivukonttorin tai muun edustajan sen toimipaikan
osoite, jossa sopimus tehdään.
3§
Ennakkotiedot henkivakuutussopimuksesta
Henkivakuutussopimuksesta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:
1) vakuutusturvan sisältö ja, jos vakuutukseen voi liittää valinnaisia etuuksia, selvitys
niistä;
2) vakuutuksen voimassaolo ja irtisanominen;
3) vakuutusmaksut ja, jos vakuutukseen
liitetään valinnaisia etuuksia, niiden maksut
eriteltyinä;
4) vakuutusmaksukaudet ja muut maksuehdot;
5) mahdollisten lisäetujen määräytymis- ja
jakamisperusteet;
6) takaisinostoarvon ja vapaakirja-arvon
määräytyminen sekä onko vakuutukseen si-
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joitettu pääoma turvattu ja missä määrin se
on turvattu;
7) sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä olevat sijoituskohteet ja niiden
luonne;
8) vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa sopimus ja peruuttamisoikeuden käyttämistä
koskevat ehdot;
9) yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta;
10) onko vakuutuksenottajalla käytettävissään tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä ja miten niitä voi käyttää;
11) sopimukseen sovellettava laki tai, jos
osapuolet voivat valita sovellettavan lain,
maininta siitä ja vakuutuksenantajan ehdotus
lainvalinnasta.

4§
Tiedot vakuutuksen voimassaoloaikana
Jos 2 §:n tai 3 §:n 5—7 kohdan nojalla
annetut tiedot muuttuvat, muutoksista on ilmoitettava vakuutuksenottajalle viimeistään
lähinnä seuraavassa vakuutussopimuslain
7 §:ssä tarkoitetussa vuositiedotteessa. Vuositiedotteessa on lisäksi oltava ajantasaiset tiedot takaisinostoarvosta, vapaakirja-arvosta
sekä mahdollisesti maksettavista lisäeduista.
Vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen
muutoksista ja niistä ilmoittamisesta säädetään vakuutussopimuslain 20 a §:ssä.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.
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