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Mitä vakuutus kattaa? 

Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut 

 Syöpäsairauden hoito Suomessa Docrates Syöpäsairaa-

lassa tai julkisen terveydenhuollon toimipaikassa 

Syöpäsairaudella tarkoitetaan syöpäsairauden hoitokuluva-

kuutuksessa kansainvälisen ICD 10 -tautiluokitusjärjestelmän 

diagnoosikoodeja C00-C97 (pahanlaatuiset kasvaimet) sekä 

D00-D09 (pintasyövät ja muut alkavat syövät). 

Hoitokuluvakuutuksen vakuutusmäärä on 10 000 euroa per 

syöpäsairaus. Samasta syöpäsairaudesta maksetaan vakuu-

tettua kohden hoitokulukorvausta enintään kyseinen vakuu-

tusmäärä. Korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutusturva 

on voimassa kulujen syntyhetkellä. 

Syöpävakuutus, kertakorvaus pahanlaatuisesta kasvaimesta 

 Maksetaan vakuutuksenottajan valitsema kertakorvaus, 

jos vakuutetulla diagnosoidaan vakuutusturvan voimassa-

oloaikana (karenssiajan jälkeen) alla mainitut edellytykset 

täyttävä pahanlaatuinen kasvain. 

Kertakorvaukseen oikeuttavia diagnooseja ovat kansainväli-

sen ICD-10-tautiluokitusjärjestelmän diagnoosikoodit   

• C00-C97 (pahanlaatuiset kasvaimet), lukuun otta-

matta diagnoosikoodia C44 (muut pahanlaatuiset 

ihokasvaimet) 

• D05 (rintarauhasen alkava syöpä). 

Vakuutuksesta voidaan maksaa enintään yksi kertakorvaus 

henkilöä kohden. 

Kertakorvausvakuutuksessa on 90 päivän mittainen karenssi-

aika. Karenssiaika alkaa vakuutetun henkilön vakuutusturvan 

alkamispäivästä ja tarkoittaa, että korvausta ei makseta va-

kuutuksen voimassaoloaikana sellaisesta pahanlaatuisesta 

kasvaimesta, joka todetaan karenssiajan aikana. 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut 

Korvausta ei makseta mm.: 

 muiden sairauksien kuin edellä määriteltyjen syöpäsairauk-

sien aiheuttamista hoitokuluista.  

 vakuutetulla olevan muun sairauden pahenemisen aiheut-

tamista hoitokuluista, vaikka paheneminen johtuisi syöpä-

sairaudesta tai syöpähoidoista 

 muista lääkkeistä kuin syöpälääkkeistä (myös syöpähoito-

jen tunnettuina sivuvaikutuksina aiheutuneiden fyysisten 

oireiden hoitoon käytettävät lääkkeet korvataan) 

 muista terapioista kuin syöpähoitojen tukena käytettävistä, 

lääkärin määräämistä psyko-, ravinto-, seksuaali-, lymfa-, 

puhe-, toiminta- tai fysioterapiahoidoista (yhteensä  

enintään 15 terapiakäyntikertaa) 

 ennaltaehkäisevistä tutkimuksista, hoidoista tai lääkkeistä 

 kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmisteista 

 kosmeettisesta hoidosta tai leikkauksesta 

 välillisistä kustannuksista (esim. matkakulut, ansionmene-

tys, puhelinkulut). 

Syöpävakuutus, kertakorvaus pahanlaatuisesta kasvaimesta 

Kertakorvausta ei makseta, jos 

 vakuutetun diagnoosi ei kuulu edellä kerrottujen kertakor-

vaukseen oikeuttavien ICD-10-diagnoosien joukkoon  

 pahanlaatuinen kasvain diagnosoidaan ennen kyseisen va-

kuutetun vakuutusturvan alkamista tai ennen kuin karens-

siaika on kulunut loppuun. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

 Korvauksen maksaminen kertakorvausvakuutuksesta edel-

lyttää, että vakuutettu on elossa kun kertakorvausta kos-

keva korvaushakemus tehdään vakuutusyhtiölle.  

     

SYöpävakuutus 
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA 
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Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.  

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Syöpävakuutuksella yritys voi vakuuttaa työntekijänsä syöpäsairauksien varalta. Syöpävakuutus on kokonaisuus, joka koostuu kahdesta 

erillisestä, samanaikaisesti otettavasta vakuutuksesta: 

• Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut 

• Syöpävakuutus, kertakorvaus pahanlaatuisesta kasvaimesta. 
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Missä vakuutusturva on voimassa? 

Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut 

 Syöpäsairauden hoitokuluvakuutuksesta korvataan Suomessa annettua syöpäsairauden hoitoa, joka toteutetaan Docrates Syöpä-

sairaalassa tai julkisen terveydenhuollon toimipaikassa. Muiden kuin edellä mainittujen tahojen Suomessa antamaa hoitoa voidaan 

korvata ainoastaan silloin, kun hoitoon on Docrates Syöpäsairaalan onkologin lähete. 

Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut 

 Kertakorvaus maksetaan korvauksen edellytykset täyttävän diagnoosin vahvistamisen jälkeen. Kertakorvausvakuutuksen voimassa-

oloon ei liity maantieteellistä rajausta. 

     

 
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? 

 Syöpävakuutus 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 65 vuotta. 

 Vakuutusturva päättyy myös silloin kun sovittu vakuutusmäärä on täyttynyt. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

 Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. 

 Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.  
 


