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

Tuote: Työtapaturmavakuutus

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Henkivakuutus, jonka työnantajan on velvollinen ottamaan työsuhteisille työntekijöilleen.
Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet turvan järjestämisestä työntekijöille. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia,
joita sitovassa työehtosopimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Kuolemantapauksen.

Korvaus maksetaan vakuutetun työntekijän kuoltua kuolinsyystä riippumatta.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman
jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja
edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22vuotiaat lapset. Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, kuolemantapauskorvausta ei makseta.
Korvaussummat määräytyvät työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehtojen mukaan, eikä niistä voi erikseen sopia.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Antaa sopimusta tehtäessä oikeat tiedot vakuutusmaksun määräämistä varten
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistasi virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Antaa vahingon sattuessa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille.

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

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturvaa ei voi saada voimaan takautuvasti. Vakuutus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan.
Vakuutusturva päättyy samasta ajankohdasta lukien, josta pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus päättyy.
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus haluamastaan ajankohdasta. Tällöin vakuutus päättyy aikaisintaan siitä hetkestä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on saapunut Ifiin.
Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai ulosottoviranomainen toteaa vakuutuksenottajan varattomaksi
tai tämän olinpaikan tuntemattomaksi.
Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen siirtyessä uuteen vakuutusyhtiöön myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus
siirtyy uuteen yhtiöön ilman eri hakemusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa toimittamalla Ifiin kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

