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vA t M Isr E L LE E N rvö Rv¡r u¡i l.¡ r-o p p u RA po RTISTA

Ha re-tunnus STM007:00/20L6

kirjaamo@stm.fi

Liikenneva kuutuskeskus kannattaa työryhmä n esitystä lakiluon nokseksi

. Liikennevakuutuskeskus pitää kannatettavina vakuutuksen tarjoamisesta annetun direk-
tiivin tavoitteita: kuluttajansuojan parantamista ja vakuutusten tarjoamista koskevien
kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamista.

¡ Esitys lisäisi sääntelyä lakisääteisen liikennevakuutuksen osalta erityisesti tiedonantovel-
vollisuutta koskien. Tämä voi osaltaan johtaa liikennevakuutusten myyntitilanteiden
hankaloitumiseen ja pitkittymiseen.

. Esityksen mukainen aikataulu on tiukka. Esitetyt uudistukset vaativat liikennevakuutus-
yhtiöitä tekemään muun muassa tietojärjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen vie
aikaa.

. Kansallista lisäsääntelyä on hallitusohjelman mukaisesti vältettävä.

La ki vakuutusten ta rjoamisesta

Va hi ngon korvaussää nnös ja ha I I i nnol liset sa n ktiot

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vakuutuksenantajan vahingonkorvausvastuusta. Kyseinen lakiesi-

tyksen 63 5 on kirjoitettu hyvin laajaksija tulkinnanvaraiseksi. Esityksen mukaan korvausvelvollisuus

syntyy vakuutuksenantajan tai sen asiamiehen virheellisestä toiminnasta asiakasta tai sitä kohtaan,
jonka oikeutta vakuutus koskee. Liikennevakuutuksen (LVK) osalta se, kenen oikeutta vakuutus koskee,

voi olla hyvin monitulkintainen määritelmä. Esitetyn lainen muotoilu voi aiheuttaa juridista epäsel-

vyyttä mahdollisissa vahingonkorvausasioissa. Lisäksi säädetään käännetystä todistustaakasta, joka voi

aiheuttaa kohtuuttomia raportointivelvollisuuksia liikennevakuutusyhtiöille.

Kuvatun kaltainen sopimuksen ulkoinen vastuu syntyy yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella jo
nykylainsäädännössä. Esityksessä ei ole esitetty riittäviä perusteluja kansalliselle lisäsääntelylle tältä

osin. LVK kannattaa pykälää joko poistettavaksi kokonaan tai tarkennettavaksija käännetyn todistus-

taakan vaatimusta poistettavaksi kokonaan. Edelleen esityksessä on perusteettomastija direktiivisään-

telyä tiukemmin ulotettu vakuutusten tarjoajiin kohdistuvat laajat hallinnolliset sanktiot koskemaan

kai kkia va kuutuslajeja.
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Ammatil liset vaatimukset

LVK pitää kannatettavana, että vakuutusten sivutoimisille vakuutusedustajille, kuten liikennevakuutuk-
sia myyville autoliikkeille tai katsastusasemille, ei aseta kiinteää tuntimäärää ammatilliselle koulutuk-
selle. Liikennevakuutus lakisääteisenä vakuutuksena on vakuutusyhtiöille melko yksinkertainen niin sa-

nottu massatuote, eikä sitä myyville sivutoimisille vakuutusedustajille ole perusteita asettaa muita kou-
lutusvaatimuksia kuin ammattipätevyyden ylläpito tehtävän edellyttämällä tavalla.

Tietojen toimittamistapa ja vahinkovakuutuksia koskeva vakiomuotoinen asiakirja

Lakiehdotuksen 29 5:n mukaan 22-28 S:ssä tarkoitetut tiedot tulisitoimittaa paperilla tai muulla pysy-
vällä tavalla tai verkkosivulla. Tietojen toimittaminen ensisijaisesti paperisena on vakuutusalan voimak-
kaan digitalisaatiokehityksen vastaista. Ensisijaisesti tulisi suosia muita kanavia tiedon antamiseen
kuin paperiversiota. Tuotetietoasiakirjan ulottaminen lakisääteiseen liikennevakuutukseen ei lähtökoh-
taisesti tuota lisäarvoa liikennevakuutusasiakkaalle. Liikennevakuutuksen osalta vakiomuotoinen asia-
kirja ei helpota eri vakuutusyhtiöiden tuotteiden vertailua, sillä lakiin perustuvien korvausten ja liiken-
nevakuutusyhtiöiden hyvin samankaltaisten liikennevakuutustuotteiden vuoksi eri yhtiöiden vakio-
muotoiset asia kirjat tulevat olemaa n hyvin sa ma nka ltaisia.

Vakuutussopimuslain muutokset

Tiedona ntovelvol lisuus ja va ku utustarpeen selvittämi nen

LVK ei kannata vakuutussopimuslain tiedonantovelvollisuuden laajentamista koskemaan liikenneva-
kuutusta. Vakuutussopimuslain muuttamista koskevassa laissa liikennevakuutukseen soveltuisijat-
kossa myös vakuutussopimuslain uuden pykälän 4 b:n 1 momentti vakuutustarpeen selvittämiseen liit-
tyen. Tässä momentissa säädetään ennen vakuutuksen tarjoamista pyydettävistä tiedoista liittyen va-
kuuttamiseen liittyviin tarpeisiin ja vaatimuksiin ja näiden perusteella määriteltävään vakuutustarpee-
seen. Liikennevakuuttamisen näkökulmasta tämän voidaan arvioida tarpeettomasti hankaloittavan lii-
kennevakuutuksen myyntiä. Liikennevakuutuslaki määrittelee liikennevakuutuksen sisällön eikä se

vaihtele yhtiökohtaisesti suuresti. Vakuutusyhtiöille liikennevakuutus on yksinkertainen massatuote,
joka usein ostetaan yhtiöiden internetpalveluista.

Liikennevakuutusyhtiöiltä jatkossa vaadittava tarkempi raportointi vakuutustarpeen selvittämiseen liit-
tyen hankaloittaa liikennevakuutuksen myyntiä ja lisää vakuutusyhtiöiden hallinnollisia kustannuksia.
Muutos vaatii vakuutusyhtiöiltä liikennevakuuttamisen osalta mahdollisesti uusia sovellusteknisiä
mu utoksia internetmyyntiin sekä mu utoksia pu helin- ja konttorimyyntii n.

M¡käli vakuutussopimuslain 4 b 5:n l- momentti ulotetaan koskemaan myös liikennevakuutusta, tulisi
perusteluihin selkeästi kirjata se, mitä asiakkaalta liikennevakuuttamisen yhteydessä tulisi kysyä. Perus-
teluissa mainitaan, että lakisääteisessä liikennevakuuttamisessa vakuutustarpeen määrittäminen edel-
lyttää vähemmän tietoja kuin vapaaehtoisissa vakuutuksissa. LVK katsoo, että esitetyssä muodossaan
momentti ei sovellu liikennevakuuttamiseen eikä se ainakaan tältä osin edistä niitä tavoitteita, joita
sääntelyl lä tavoitellaa n.
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Aikatau lu ja uudistusten vaikutu kset lii kenneva kuutusyhtiöi hin

Liikennevakuutuskeskus pitää esitettyä aikataulua tiukkana. Uudistukset edellyttävät liikennevakuutus-
yhtiöiltä järjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen muutamassa kuukaudessa on hyvin haastavaa.
Tietojärjestelmäkustannukset, lisääntyvät raportointi-, selonotto-, tiedonanto- ja dokumentointivelvol-
lisuudet lisäävät liikennevakuutusyht¡ö¡den hallinnollista työtä. Liikennevakuutuksen hinnoittelussa lii-
kennevahinkoriskivaikuttaa liikennevakuutuksen hintaan. Liikennevahinkoriskin käsite on laaja ja se

sisältää muun muassa vakuutusten myynnistä ja hoidosta aiheutuvat kustannukset. Esityksen mukaiset
uudistukset ja niiden toteuttaminen liikennevakuutusyhtiöissä voi siten siirtyä liikennevakuutusten hin-
toihin ja sitä kautta edelleen kuluttajien maksettavaksi.

Muilta osin yhdymme Finanssiala ry:n asiassa antamaan lausuntoon
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