HAMMASvakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Hammasvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Hammasvakuutuksella yritys voi vakuuttaa työntekijänsä hammastapaturmien ja -sairauksien varalta. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa. Hoitokuluina korvataan kuitenkin vain Suomessa, vakuutuskirjalla mainitussa hoitolaitoksessa annettua
hoitoa.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Kohtuulliset ja tarpeelliset hammastapaturman tai
-sairauden hoidosta aiheutuneet kulut vakuutuskirjaan
merkittyihin vakuutusmääriin asti.
Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että hoito on
yleishammaslääkärin antamaa. Lisäksi hoidon tulee olla
lääketieteelliseen näyttöön perustuvaa, yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista sekä välttämätöntä hammasvahingon hoitamiseksi.
Erikoishammaslääkärin antamaa hoitoa korvataan ainoastaan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa erikoishammaslääkärin käytölle on perusteltu, lääketieteellinen syy.

Vakuutuksesta ei korvata seuraavia vahinkoja, hoitoja
tai kuluja:
Hammastarkastukset ja niihin liittyen otettavat
röntgenkuvat tai panoraamaröntgenkuvat
Ennaltaehkäisevä hoito
Muun kuin hammaslääkärin (esim. suuhygienistin) antama hoito
Erikoishammaslääkärin antama hoito, lukuun ottamatta
vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymiä poikkeustapauksia, joissa erikoishammaslääkärin käytölle on perusteltu,
lääketieteellinen syy
Oikomishoito
Kosmeettinen hoito, kuten muoviset tai keraamiset
hammaslaminaatit tai hampaiden valkaisu
Ehjän paikan korvaaminen uudella paikalla
Hammaskorusta, lävistyksestä, kehonmuokkauksesta
tai tatuoinnista suoraan tai välillisesti aiheutunut
hammasvahinko
Hoitovirhe- ja takuukorjaukset
Maksu hammaslääkärin käynnistä potilaan luona
Lääkkeet, valmisteet ja hygieniatarvikkeet
Anestesia (pois lukien paikallispuudutus)
Välilliset kustannukset. Välillisiksi kustannuksiksi katsotaan esimerkiksi matkakulut, yöpymiskustannukset,
huoltajan, omaisen tai hoitajan työansionmenetys sekä
päivähoito-, kotihoito- tai kodinhoitokustannukset.
Varatun ajan peruuttamatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
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Vakuutus ei korvaa hoitoa, joka on annettu muualla kuin
vakuutuskirjalla mainitussa hoitolaitoksessa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Hoitokuluina korvataan kuitenkin vain Suomessa, vakuutuskirjalla mainitussa hoitolaitoksessa annettua hoitoa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Vakuutuksen voimaantullessa tulee antaa oikeat tiedot vakuutettavista henkilöistä.
Vakuutuksen voimassaoloaikana tulee ilmoittaa jos vakuutuksen piiriin tulee uusi työntekijä (uusi työsuhde alkaa) tai siitä
poistuu työntekijä (työsuhde päättyy).
Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt lisätiedot.
Ifin antamia suojeluohjeita tulee noudattaa.
Vakuutusmaksu tulee maksaa ajallaan.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Hammasvakuutus alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan.
Myös If voi päättää vakuutuksen tietyissä tilanteissa (esim. vakuutusmaksun laiminlyönti).
Vakuutusturva päättyy kuitenkin viimeistään siitä hetkestä, kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy, vakuutetun
yrittäjätoiminta päättyy tai sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 75 vuotta.
Vakuutusturva päättyy myös silloin kun sovittu vakuutusmäärä on täyttynyt.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
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Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.

