
Työntekijäin 
ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan ottama työntekijöiden henkivakuutus.  
Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet vakuutusturvan järjestämisestä.



Vakuutettuja ovat työsuh-
teessa olevat työntekijät, joiden 
työsuhde täyttää vakuutuseh-
doissa määritellyt edellytykset. 

Työntekijä on vakuutettu vain 
yhden työ- tai virkasuhteen 
perusteella.

Vakuutus on voimassa työ- ja 
vapaa-aikana. Vakuutus kattaa 
kaikki kuolinsyyt.

Kuolemantapauskorvaus 
maksetaan työntekijän kuoleman 
jälkeen, mikäli hänellä on 
vakuutusehdoissa mainittuja 
edunsaajia. Edunsaajia ovat 
vainajan puoliso sekä alle 
22-vuotiaat lapset. Jos vainajalla 
ei ole vakuutusehdoissa 
mainittuja edunsaajia, kuoleman-
tapauskorvausta ei makseta.

Työntekijäin ryhmähenkivakuu-
tuksen kuolemantapauskorva-
ukset maksetaan keskitetysti 
Tapaturmavakuutuskeskuksen 
korvauspalvelusta.

Korvaushakemuksen voi tehdä 
joko sähköisesti Työntekijäin 
ryhmähenkivakuutuksen 
kotisivuilla www.trhv.fi  
tai täyttämällä korvaushake-
muslomake, joka löytyy myös 
kotisivuilta. 

Korvausta on haettava 
kymmenen vuoden kuluessa 
edunjättäjän kuolinvuoden 
päättymisestä.

Vakuutetun kuolemasta 
maksetaan vakuutusehdoissa 
mainitulle puolisolle leskenosuus 
sekä vakuutetun edunsaajana 
oleville lapsille lapsenosuus 
jokaiselle lapselle. Jos vakuutu-
sehtojen mukaista puolisoa 
ei ole, jaetaan leskenosuus 
edunsaajana olevien lasten 
kesken. Leskenosuuteen ja 
lapsenosuuksiin maksetaan 50 
prosentin tapaturmakorotus, jos 
kuolema on johtunut tapatur-
masta.

Vuonna 2023 tai sen jälkeen 
tapahtuneesta kuolemasta 
leskenosuus on  
4 800 – 17 190 euroa, määrä 
riippuu kuolleen työntekijän 
iästä.

Korvaussummat löytyvät netistä 
trhv.fi/korvaussummat –sivulta.

€
Ketkä ovat 

vakuutettuja? Ketkä ovat edunsaajia?
Miten vakuutuksesta  
haetaan korvausta? Korvauksen määrä

http://www.trhv.fi


Korvauspalvelu neuvoo tarvit-
taessa korvauksen hakemisessa. 

Korvauspalvelun yhteystiedot:

Puhelin 0409 222 900 
sähköposti: trhv@tvk.fi

Tarkempia tietoja vakuutuksesta 
löytyy vakuutuksen ehdoista  
tvk.fi/trhv/vakuutusehdot/ 
-sivulta.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet  
ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita 
sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa  

yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on 
ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.
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Korvauspalvelun 
yhteystiedot Vakuutusehdot Korvaussummat

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä
Vakuutetun kuolinvuosi

2023
Leskenosuus €

–49 17 190
50 16 060
51 14 920
52 13 750
53 12 620
54 11 510
55 10 350
56 9 220
57 8 140
58 6 930
59 5 800
60– 4 800

Lapsenosuus € 7 760

Tapaturmakorotus
50% leskenosuuden ja  

lapsenosuuksien yhteismäärästä

mailto:trhv@tvk.fi
http://tvk.fi/trhv/vakuutusehdot/
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