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SHV-tutkinto   Vakuutuslainsäädännön koe 

 

     30.3.2006 klo 9-15 

 
 
 

1. (10p)  
Yhtiön johdon kelpoisuusvaatimukset vakuutusyhtiölain mukaan. Miten 
työeläkevakuutusyhtiön johtoa koskevat säännökset eroavat vakuutusyhtiölaissa 
säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista?   
 

 

2. (10p) 
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain pääpiirteet. 
 
 

3. (10p) 
Australialaisen vakuutusyhtiön Iso-Britanniassa oleva tytäryhtiö aikoo ryhtyä harjoittamaan 
vakuutustoimintaa Suomessa. Mitä päävaihtoehtoja liiketoiminnan harjoittamiseksi yhtiöllä 
on ja miten eri vaihtoehdot vaikuttavat yhtiön valvontaan?  
 
 

4. (10p) 
Vakuutuksenottajan irtisanomisoikeus. 
 
 

5. (10p) 
Etämyyntiä koskevat keskeiset periaatteet. 
 
 

6. (10p) 
Vakuutetun velvollisuus noudattaa suojeluohjeita sekä torjua ja rajoittaa vahinkoja. 
 

 

7. (10p)   

Selvitä, mitkä osapuolet valvovat vakuutustoimintaa Suomessa ja mitkä ovat niiden 
tehtävät? 
 

 

8. (10p)   

Millaista toimintaa vakuutusyhtiöt saavat harjoittaa vakuutusyhtiölain mukaan? Miten 
työeläkevakuutusyhtiöitä koskeva sääntely poikkeaa näiltä osin yleisestä vakuutusyhtiöitä 
koskevasta sääntelystä? Huomioi vastauksessasi myös mahdolliset omistusrajoitukset. 
  

 

9. (10p)   

Arkaluonteisten tietojen käsittely vakuutusyhtiössä. 
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10. (10p)   

Onko seuraavissa tilanteissa maksun korottaminen mahdollista? Jos ei, niin perustele 
miksi ei. Jos on mahdollista, niin kerro miten yhtiön tulee menetellä korotuksen 
toteuttamiseksi.  
 

a) Vakuutussopimus on yhdistetty henki- ja sairauskuluvakuutus. Ehtojen mukaan 
sairauskuluvakuutuksen maksun korottaminen on mahdollista korvausmenon 
kasvun takia. Vakuutuskirjassa ei ole mainintaa korottamismahdollisuudesta. Yhtiö 
haluaisi korottaa sairauskuluvakuutuksen maksua korvausmenon kasvun takia 12 
%. 

 
b) Samanlainen vakuutus kuin edellä, mutta vakuutuskirjassa on maininta 

maksunkorotusmahdollisuudesta. Korkotaso on ollut pitkään alhainen, jo silloin kun 
vakuutus myönnettiin. Yhtiö haluaa alentaa laskuperustekorkoa, mikä nostaisi 
vakuutusmaksua.  

 
c) Vakuutussopimus koskee jatkuvaa työttömyysvakuutusta. Ehdoissa on todettu, että 

vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden (tässä tapauksessa 
kalenterivuosi) kerrallaan, ellei jompikumpi irtisano vakuutusta. Vakuutuskirjassa tai 
ehdoissa ei ole mainintaa maksunkorotusmahdollisuudesta. Työttömyyden 
pahenemisen takia yhtiö haluaisi korottaa vakuutusmaksua 50 %. 

 
d) Vakuutussopimus koskee jatkuvaa kotivakuutusta. Vakuutusta myönnettäessä on 

yhtiö antanut 20 % alennuksen ammattiliittoon kuulumisen perusteella. 
Ammattiliiton omat vakuutukset olivat yhtiössä. Alennusta on annettu usean vuoden 
ajan saman suuruisena. Nyt ammattiliitto on siirtänyt omat vakuutuksensa toiseen 
yhtiöön, minkä takia yhtiö haluaa lopettaa tuon 20 % alennuksen antamisen. Tämä 
johtaisi asiakkaan kannalta siis 25 % maksun korotukseen. 

  
 
 


