KULUTTAJAN OPAS:

MITÄ SINUN PITÄISI TEHDÄ, JOS SINULLA ON HENKIVAKUUTUS TAI
ELÄKE YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA?
LUE OPAS, JOS

• sinulla on henkivakuutus* tai yksilöllinen
eläkevakuutus vakuutusyhtiöstä, jolla on
toimilupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa**, tai
suunnittelet sellaisen ottamista
• asut Yhdistyneessä kuningaskunnassa mutta
suunnittelet muuttoa EU:n alueelle tai asut jo siellä.
Siinä tapauksessa tulisi harkita seuraavaa:

Yhdistynyt kuningaskunta
tammikuuta 2020.

BREXIT
erosi

EU:sta

31.

Siirtymäkausi päättyi 31. joulukuuta 2020.
Koska Yhdistynyt kuningaskunta on nyt EU:hun
kuulumaton maa, se ei ole enää osa EU:n talouden
rakenteita. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten
vakuutustasi tai eläkettäsi hoidetaan jatkossa.

1. OTA YHTEYTTÄ VAKUUTUSYHTIÖÖN TAI VAKUUTUSEDUSTAJAAN
Ellei sinuun ei vielä ole oltu yhteydessä, hanki
lisätietoja vakuutusyhtiöltäsi tai vakuutusedustajaltasi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Varmista, että vakuutusedustajasi voi jatkossakin
antaa talousneuvoja (esimerkiksi verkossa), vaikka
asut EU:n alueella.
Kysy: Onko vakuutusyhtiösi Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ryhtynyt toimiin, joilla
varmistetaan vakuutuksesi tai eläkkeesi
hoidon jatkuminen? Voisiko vakuutuksesi
tai muiden käyttämiesi palveluiden jatkumiseen liittyä vaikeuksia?

Hyvä pitää mielessä
Vakuutusyhtiön ja vakuutusedustajan on toimittava aina asiakkaan edun mukaisesti. Ne
ovat velvollisia antamaan selkeää ja oikea-aikaista tietoa.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet vakuutusyhtiöt ovat Yhdistyneen
kuningaskunnan valvontaviranomaisten alaisia.
Jos riitaannut vakuutusyrityksen tai vakuutusedustajan kanssa, et ehkä voi viedä asiaa asuinmaasi oikeusasiamiehelle tai tuomioistuimeen.

2. TUTKI VAKUUTUSKIRJAASI JA OTA SELVÄÄ MAHDOLLISISTA SEURAUKSISTA
Tarkastele vakuutuskirjaa tai eläkeasiakirjoja
Kuka on vakuutuksenantajasi ja missä sillä on
toimilupa.
Selvitä sen EU-maan paikalliset säännöt, johon
olet muuttamassa tai jossa jo asut, koska tällä voi
olla vaikutusta vakuutukseesi tai eläkkeeseesi.
Hanki tietoa verotuksesta. Asuinmaan vaihtaminen voi vaikuttaa kelpoisuuteen saada
sijoituksiin tai säästöihin liittyviä verohelpotuksia.

Hyvä pitää mielessä
Jos haluat peruuttaa vakuutuksesi, siitä voi
seurata ylimääräisiä kuluja ja maksuja.
Palveluntarjoajan vaihtaminen voi myös
vaikuttaa mahdollisuuksiin saada uusi
vakuutus tai saada se vastaavaan hintaan,
jos terveydentilasi on tällä välin muuttunut.
Mahdollisuutesi täydentää akuutussuojan
kattavuutta tai säästöjä tai vaihtaa
vakuutuksesi sijoituskohteita voi muuttua.

3. VARO HUIJAUKSIA

!

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta
saattaa merkitä joitakin muutoksia siihen, miten
vakuutussopimustasi tai eläkettäsi käsitellään.
Jos jokin taho haluaa antaa neuvoja asiassa,
syvenny tekstiin perusteellisesti, jos saat neuvot
kirjallisesti. Tärkeintä on, ettet anna kenenkään
painostaa tekemään hätiköityä päätöstä.
Tarkista, että neuvojen tai rahoituspalvelujen
tarjoajilla on lupa toimia EU-maassa, jossa jo asut
tai johon olet muuttamassa.

Merkkejä huijauksesta
• Tarjous on liian hyvä ollakseen totta.
• Vanhan sopimuksen purkamiseen ja uuden
sopimuksen solmimiseen painostetaan
tarpeettoman voimakkaasti.
• Sinulta tiedustellaan henkilökohtaisia tietoja,
kuten käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita
henkilökohtaisia tai taloudellisia tietoja.
Varo ns. kylmäsoittajia ja ole tarkkana sähköisten
viestien tai verkkopalvelujen suhteen, etenkin
jos et ole käyttänyt niitä aikaisemmin.

* Tässä oppaassa ei käsitellä muun tyyppisiä lyhytaikaisia vakuutuksia, kuten autovakuutusta. Jos
sinulla on kysyttävää näistä vakuutuksista, ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi tai vakuutusedustajaasi.
** Tämä koskee myös Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisia alueita, kuten Gibraltaria.

#INSURANCE #CONSUMERS

https://www.eiopa.europa.eu

