VAKUUTUSSANASTO
Ansionmenetyskorvaus = Maksetaan, jos esimerkiksi tapaturman vuoksi joutuu olemaan pois
töistä eikä palkkaa saa.
Eläkevakuutus = Kaikki Suomessa työtä tekevät ansaitsevat vanhuutensa turvaksi työeläkettä.
Jokaisen palkanmaksun yhteydessä osa palkasta maksetaan työeläkeyhtiölle, eli
eläkevakuutukseen.
Esinevahingot = Vahingot, jotka aiheutuvat tavaroille eivätkä ihmisen terveydelle.
Eurooppalainen sairaanhoitokortti = Kortti, jonka voi tilata maksutta Kelasta. Se kannattaa
hankkia, jos matkustaa Euroopassa. Korttia näyttämällä saa EU-maissa samaan hintaan
välttämätöntä julkista terveydenhoitoa kuin paikallisetkin. Voit silti joutua maksamaan omasta
pussistasi samoin säännöin kuin paikallisetkin!
Henkilövahinko = Ihmisille aiheutuneet terveydelliset vammat.
Henkivakuutus = Henkivakuutuksia on kahdenlaisia: Riskihenkivakuutuksesta maksetaan
korvaus, kun ihminen kuolee. Säästöhenkivakuutus taas on säästötuote, jolla varaudutaan pitkään
elämään. Siihen säästetyt rahat saa itselleen, kun elää tarpeeksi vanhaksi.
Ikävähennys = Kun vakuutuksesta korvataan tavaroita, voidaan niille laskea ikävähennys. Jos
esimerkiksi polkupyörä tai tietokone on maksanut 10 vuotta sitten tuhat euroa, ei se enää ole
tuhannen euron arvoinen, vaan korvaussummaa vähennetään iän mukaan. Vakuutuskorvauksella
ei lain mukaan saa rikastua. Ilman ikäpoistojärjestelmää korvauksen saaja itse asiassa saisi etua
verrattuna tilanteeseen, jossa vahinkoa ei tapahtunutkaan!
Kaskovakuutus = Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus, joka korvaa omalle ajoneuvolle aiheutuneet
vahingot, jos itse on vahinkoon syyllinen. Jokainen voi itse pohtia, tarvitseeko tällaista vakuutusta.
Kiinteistövakuutus = Esimerkiksi kerrostaloyhtiö voi ottaa koko kiinteistölle kiinteistövakuutuksen.
Korvauspäätös = Kun vahinko on tapahtunut, tekee vakuutusyhtiö korvauspäätöksen
vakuutussopimuksessa sovittujen vakuutusehtojen mukaisesti.
Kotivakuutus = Vapaaehtoinen vakuutus, joka jokaisella omassa taloudessa asuvalla kannattaisi
olla. Antaa turvaa vuotovahinkojen, tulipalojen ja omaisuuden varastamisen tai rikkoutumisen
varalle laajuudesta riippuen. Kotivakuutukseen voi liittää myös vastuuvakuutuksen.
Laaja kotivakuutus = Korvaa palo-, varkaus- ja vuotovahinkojen lisäksi äkilliset ja arvaamattomat
tapahtumat kuten rikkoutumiset. Korvauksesta vähennetään aina omavastuu sekä mahdolliset
esineiden ikävähennykset.
Liikennekäytöstä poisto = Ajoneuvon voi poistaa liikennekäytöstä, jos sillä ei aja. Esimerkiksi
kesäauton voi poistaa talveksi liikennekäytöstä. Tällöin pakollista liikennevakuutustakaan ei
tarvitse maksaa. Muista ottaa ajoneuvo takaisin liikennekäyttöön ennen ajoa!
Lunastus = Jos ajoneuvo on korjauskelvoton, se lunastetaan eli vakuutus maksaa siitä asiakkaalle
lunastuskorvauksen ja ostaa sillä tavoin ajoneuvon itselleen.

Matkavakuutus = Vakuutus, joka korvaa matkalla sattuneen tapaturman tai sairastumisen kuluja
sekä matkan peruuntumisesta tai keskeytyksestä aiheutuvia kuluja. Useimmat matkavakuutukset
ovat voimassa ulkomaan matkoilla, mutta vakuutuksen voi ottaa myös kotimaan matkoille –
yleensä on matkustettava vähintään 50 kilometrin päähän kodista. Matkatavaravakuutus suojaa
matkalla mukana olevia tavaroita.
Omavastuu = Vakuutuksessa voi olla erisuuruisia omavastuita. Se tarkoittaa sitä, että kustakin
vahingosta joutuu maksamaan omasta pussistaan omavastuun verran ja vasta sen yli menevä
osuus kokonaisvahingosta korvataan. Mitä suurempi omavastuu, sen halvempi vakuutus ja toisin
päin!
Osakaskovakuutus = Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus omalle ajoneuvolle. Osakaskovakuutus
korvaa vahinkoja suppeammin kuin täyskaskovakuutus mutta on myös täyskaskoa halvempi.
Pakollinen liikennevakuutus = Vakuutus, joka ajoneuvon omistajan on pakko ottaa omalle
ajoneuvolleen. Ajoneuvon omistaja voi itse valita, mistä vakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaa. Jos
ajaa ilman pakollista liikennevakuutusta, on seurauksena ankarat rangaistusmaksut.
Riskialttiiden lajien rajaus = Vakuutukset on usein suunniteltu keskimääräisille ihmisille.
Useimmat eivät harrasta riskialttiita extremelajeja. Siksi vakuutuksista on usein rajattu
korkeariskiset lajit vakuutuksen ulkopuolelle – lajeja harrastamattomat eivät siten maksa
vakuutusmaksuissaan riskilajien harrastajien vahinkoja! Riskialttiille lajeille voi saada erikseen
kysymällä vakuutuksen, jolloin hinta on korkeampi.
Sairausvakuutus = Julkinen sairausvakuutus korvaa julkisesta terveydenhoidosta aiheutuneet
kustannukset. Valtio kerää tähän rahoituksen veronkannon yhteydessä. Yksityinen
sairausvakuutus taas on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa yksityisillä lääkäriasemilla annetun
hoidon kuluja.
Sosiaalivakuutus = Sosiaalivakuutukseksi kutsutaan valtion pakollisten vakuutusten
kokonaisuutta. Se turvaa toimeentulon lapsen syntymän, vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden
ja työttömyyden aikana sekä perheen huoltajan kuoleman aiheuttamien taloudellisten menetysten
varalta. Sosiaalivakuutuksen antamaa turvaa voi täydentää oman harkinnan mukaan yksityisellä
vakuutuksella.
Takuu = Takuulla ei ole mitään tekemistä vakuuttamisen kanssa. Takuu on myyjän antama lupaus
siitä, että tuote kestää tietyn ajan normaalia käyttöä. Mikäli tuote hajoaa normaalissa käytössä
takuuaikana, on myyjällä velvollisuus vaihtaa tuote uuteen tai korjata se.
Tuotevakuutus = Yksittäiselle tuotteelle, kuten kodinkoneille tai elektroniikalle voi useimmiten
niiden oston yhteydessä ostaa vain sitä tuotetta koskevan tuotevakuutuksen. Sen hankkimista
kannattaa harkita tarkoin, sillä usein lähes samalla hinnalla saa koko kodin kotivakuutuksen, joka
korvaa kodin kaikki tavarat ja paljon muuta.
Työtapaturmavakuutus = Lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan
tapaturmien tai ammattitautien varalta. Tämän vakuutuksen ottaa työnantaja työntekijöilleen eikä
työntekijän tarvitse siitä huolehtia.
Työttömyysvakuutus = Kaikki suomalaiset on vakuutettu työttömyyden varalta
työttömyysvakuutuksella. Maksut peritään palkasta. Korvaus on kaikille työttömäksi jääneille
samansuuruinen. Jos on liittynyt työttömyyskassaan, saa korkeampaa työttömyyskorvausta, jonka
suuruus on sidottu työttömyyttä edeltäneen palkan suuruuteen.

Törkeä huolimattomuus = Termi, jolla tarkoitetaan sitä, että vahinkoon syyllinen on menetellyt
kokonaistilanne arvioiden todella huolimattomasti ja vahinko on siksi päässyt käymään. Kaikilla
ihmisillä on aina lain mukaan velvollisuus toimia niin, ettei vahinkoja pääsisi sattumaan.
Vahingonkorvauslaki = Määrittää, kuka on kulloinkin syyllinen erilaisiin vahinkoihin ja millaisin
ehdoin on maksettava korvauksia. Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata niitä kustannuksia, joista
olet vahingonkorvausvelvollinen.
Vakuutussopimus = Kun ostat vakuutuksen, solmit samalla vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön
kanssa.
Vakuutusehdot = Säännöt, joiden mukaan vakuutuskorvaus maksetaan. Vakuutusehdot ovat aina
vakuutussopimuksen liitteenä. Tutustu ehtoihin ennen vakuutuksen ostamista!
Valitus = Korvauspäätöksestä voi aina valittaa, jos siihen on tyytymätön – siihen on
korvauspäätöksessä selvät ohjeet ja aikarajat. Jos vakuutusyhtiön kanssa tulee riitaa, voi neuvoa
kysyä maksutta FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Siellä myös ratkotaan erimielisyyksiä.
Vastuuvakuutus = Voit saada korvauksia muille aiheuttamastasi vahingosta, ettet joudu itse
maksajaksi. Vastuuvakuutus sisältyy kaikkiin kotivakuutuksiin.

