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

Tuote: Potilasvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Potilasvakuutus on potilasvakuutuslain mukainen lakisääteinen vakuutus, joka koskee terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle
aiheutuneen henkilövahingon korvaamista.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon potilasvakuutuslain korvausperusteiden ja säännösten mukaisesti. Korvausperusteet ovat hoitovahinko, sairaanhoitolaitteen- tai välineen vika, infektiovahinko, tapaturmavahinko, hoitohuoneiston tai–laitteiston aiheuttama vahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja kohtuuton vahinko.

Vakuutus ei kata
Vähäisiä henkilövahinkoja

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutukseen voi sisältyä suojeluohjeita, joita on noudatettava

Henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa ja rajoitetusti ulkomailla, jos julkisen terveydenhuollon yksikkö on päättänyt järjestää potilaan terveyden kannalta välttämättömän hoidon ulkomailla

Mitkä ovat velvoitteeni?
sopimusta tehtäessä antaa oikeat ja täsmälliset tiedot
toiminnasta
ilmoittaa viipymättä virheellisistä, puutteellisista tai
muuttuneista vakuutukseen liittyvistä tiedoista, kuten
toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai hinnoittelutekijöiden kuten kokonaispalkkojen muutoksesta
maksaa vakuutusmaksu ajallaan

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
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Vakuutusyhtiö (tai vakuutusedustaja) lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy aina kalenterivuoden loppuun
vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja kirjallisesti irtisanoo vakuutuksen siirtyväksi toiseen vakuutusyhtiöön vakuutuskauden aikana
vakuutusturva päättyy ilman irtisanomista vakuutuksenottajan potilasvakuutuslain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden lakatessa ja vakuutuksenottaja on kirjallisesti ilmoittanut tästä vakuutusyhtiölle ennen vakuutuskauden päättymistä

Miten irtisanon sopimuksen?
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irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen
ottamisesta

