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

Tuote: Terveysvakuutus: Leikkausturva

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Terveysvakuutuksen leikkausturvalla yritys voi vakuuttaa työntekijät tapaturmien ja sairauksien aiheuttamien leikkauskulujen varalta.
Leikkausturva on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa, mutta siitä korvataan vain Suomessa annettua hoitoa. Leikkausturvasta korvataan tapaturmasta ja sairaudesta johtuvien leikkauskulujen lisäksi myös mm. leikkausta edeltävistä tutkimuksista sekä leikkaushoidon jälkeisestä fysioterapiasta aiheutuneita kustannuksia.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Leikkausturva tapaturman ja sairauden varalta

Vakuutus ei kata esimerkiksi kuluja, jotka aiheutuvat

Erikoislääkärin suorittamat leikkaukset

pienkirurgisista toimenpiteistä (esim. luomen poisto)

Leikkauksen yhteydessä annetut lääkkeet

vastaanoton yhteydessä välitöntä hoitoa vaatineista toimenpiteistä

Sairaalan hoitopäivämaksut
Tutkimuksen tai hoitotoimenpiteen yhteydessä
käytettävä välttämätön anestesia
Leikkausta edeltävät tutkimukset (esim. erikoislääkärikäynnit, kuvantamistutkimukset, hermorata- ja sähkökäyrätutkimukset, tutkimistarkoituksella tehty tähystys, laboratoriokokeet, rasituskokeet sekä näkö- ja
kuulotutkimukset)
Yksi leikkauksen jälkeinen kontrollikäynti hoitolaitoksessa
Leikkauksen jälkeinen lääkärin määräämä fysioterapia
(enintään yksi yhteensä kymmenen kerran hoitojakso).
Vakuutus kattaa myös olemassa olevien tapaturmavammojen tai sairauksien leikkauskuluja. Olemassa olevalla
tapaturmavammalla tarkoitetaan ennen vakuutuksen alkua tapaturmasta aiheutunutta vammaa. Olemassa olevalla sairaudella tarkoitetaan sairautta, josta vakuutetulla
on ollut selviä oireita tai jonka vuoksi hän on käynyt lääkärissä ennen vakuutukseen liittämistä.

korjaavasta (rekonstruktiivisesta) tai esteettisestä plastiikkakirurgisesta hoidosta, tutkimuksesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta taikka niiden aiheuttamista
komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta tapaturmasta johtuvaa korjaavaa (rekonstruktiivista) plastiikkakirurgista leikkausta,
jolla on vakuutusyhtiön etukäteishyväksyntä
kosmeettisesta hoidosta, tutkimuksesta, toimenpiteestä
tai leikkauksesta eikä niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä
näkökyvyn heikentymisen, taittovirheen tai karsastuksen korjaamisesta leikkauksella
lääkkeistä, lukuun ottamatta leikkauksen yhteydessä annettuja lääkkeitä
lihavuuden hoidosta (ICD-10-tautiluokituksen ryhmät
E65-68)
sairauden tai tapaturmavamman hoidosta muilla tavoin
kuin leikkauksella.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Leikkausturvasta ei korvata tapaturmaa tai sairautta, jos
vahinko on syntynyt vakuutusehdoissa luetelluissa riskialttiissa lajeissa. Rajoite voidaan poistaa lisäsopimuksella.
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Leikkausturvasta ei korvata tapaturmaa tai sairautta, jos
vahinko on syntynyt lisenssinalaisessa urheilussa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Leikkausturva on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa, mutta siitä korvataan vain Suomessa 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?
Vakuutuksen voimassaolo alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat sen alkamisesta, ja se on voimassa toistaiseksi.
Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen.
Myös If voi päättää vakuutuksen tietyissä tilanteissa (esim. vakuutusmaksun laiminlyönti).
Vakuutetun henkilön vakuutusturva päättyy kuitenkin viimeistään siitä hetkestä, kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy, vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy tai sen vakuutuskauden lopussa, jonka ai kana vakuutettu on täyttänyt 75
vuotta.
Vakuutetun henkilön 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.

