
TÄRKEIMMÄT VAKUUTUSTERMIT: 

• Edunsaaja on henkilö tai yritys, joka vakuutussopimuksessa ilmoitetaan vakuutussopimuksen mukaiseksi 

maksunsaajaksi, jos vakuutustapahtuma toteutuu. Edunsaajan ei tarvitse olla vakuutettu/vakuutuksenottaja, 

ja yhdessä vakuutussopimuksessa saattaa olla useampi kuin yksi edunsaaja 

• Vakuutuskorvauksen hakija on joko edunsaaja, joka tekee vakuutussopimukseen perustuvan 

korvausvaatimuksen tai henkilö tai yritys, joka esittää edunsaajaa vastaan korvausvaatimuksen, joka kuuluu 

vakuutussopimuksen piiriin 

• Korvausvaatimusten käsittely on prosessi, jonka aikana vakuutussopimukseen perustuvaa 

korvausvaatimusta käsitellään 

• Tarjouksen tekeminen on prosessi, jonka aikana mahdolliselle vakuutetulle/vakuutuksenottajalle tehdään 

tarjous vakuutussopimuksesta  

• Alkamisajankohta on hetki, jona vakuutussopimus tulee voimaan 

• Vakuutus on riskin jakamista pooling-järjestelyllä ja siirtämistä, jolla tarjotaan taloudellista turvaa mahdollisen 

tapahtuman varalta. Vakuutuksia on useita eri tyyppejä. Termi vakuutus saattaa myös tarkoittaa 

jälleenvakuutusta 

• Vakuutussopimus on vakuuttajan ja vakuutetun/vakuutuksenottajan välinen sopimus 

• Vakuutusmarkkinoiden toimija(t) tai toimijat ovat vakuutusmeklareita, vakuuttajia tai jälleenvakuuttajia 

• Vakuutettu/vakuutuksenottaja on henkilö tai yritys, jonka nimissä vakuutussopimus tehdään. Mahdollinen 

vakuutettu/vakuutuksenottaja saattaa ottaa yhteyttä välittäjään ostaakseen vakuutuksen tai hän saattaa 

ottaa yhteyttä vakuuttajaan suoraan tai hintojenvertailusivuston kautta  

• Vakuuttajat (eli vakuutusyhtiöt) tarjoavat vakuutusturvan vakuutetuille/vakuutuksenottajille vastineeksi 

vakuutusmaksusta. Vakuuttaja voi olla myös jälleenvakuuttaja  

• Vakuutusmeklarit auttavat vakuutuksenottajia ja vakuuttajia järjestämään vakuutusturvan. He saattavat 

antaa neuvoja ja käsitellä korvausvaatimuksia. Monet vakuutus- ja jälleenvakuutussopimukset tehdään 

vakuutusmeklarien kautta 

• Vakuutuksen hallinnointi on prosessi, jossa vakuutussopimusta hallinnoidaan ja hallitaan sen 

alkamisajankohdan jälkeen 

• Vakuutusmaksu on rahasumma, jonka vakuutettu/vakuutuksenottaja maksaa vakuuttajalle 

vakuutuksesta  

• Jälleenvakuuttajat tarjoavat vakuutusturvan toiselle vakuuttajalle tai jälleenvakuuttajalle. Tätä vakuutusta 

kutsutaan jälleenvakuutukseksi 

• Uusiminen on prosessi, jossa vakuuttaja tekee vakuutussopimuksen mukaisen tarjouksen 

vakuutetulle/vakuutuksenottajalle uudesta vakuutuksesta, joka korvaa olemassa olevan, kun sen 

voimassaolo päättyy  



TÄRKEIMMÄT TIETOSUOJATERMIT: 

• GDPR on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU General Data Protection Regulation) ja voimassa oleva 

kansallinen tietosuojalainsäädäntö niissä EU:n jäsenmaissa, joihin Marsh on sijoittautunut 

• Rekisterinpitäjä on taho, joka kerää ja säilyttää Henkilötietoja. Se päättää, mitä henkilötietoja se teistä 

kerää ja kuinka näitä henkilötietoja käytetään. Mikä tahansa vakuutusmarkkinoiden toimija voi olla 

rekisterinpitäjä käyttäessään teidän henkilötietojanne [kohdassa 5] määritettyihin tarkoituksiin 

• Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista teidät voidaan tunnistaa ja jotka liittyvät teihin. Ne saattavat sisältää 

tietoja teidän tekemistänne korvausvaatimuksista  

• Henkilötietojen käsittely kattaa henkilötietojenne keräämisen, käyttämisen, säilyttämisen, luovuttamisen tai 

poistamisen 


