Työtapaturmavakuutus
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?
Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan työsuhteisille työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Työsuhteen käsite on määritelty työsopimuslaissa.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Työtapaturmat ja ammattitaudit

sairauksia

työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa sekä virkasuhteessa työskenteleville henkilöille
johtavassa asemassa vastiketta vastaan työskenteleville henkilöille, jotka eivät ole yrittäjän eläkelain mukaisia yrittäjiä.
Korvausetuuksia ovat mm.

vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia.
Työtapaturmavakuutukseen piiriin eivät kuulu:
yrittäjät
maatalousyrittäjät ja apurahansaajat
urheilijat, vaikka nämä olisivat työsuhteessa.

sairaanhoitokulut
ansionmenetyskorvaukset

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

haittaraha pysyvästä haitasta

Työtapaturma tai ammattitauti eli vahinkotapahtuma korvataan, kun

hautausapu.

vahinkotapahtuma on laissa olevan määritelmän mukainen

Lisäturvat
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

vahinkotapahtuma on sattunut laissa mainituissa olosuhteissa ja

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus
Laivaväen vapaa-ajan tapaturmavakuutus

vamma tai sairaus on todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan.

Urheiluvakuutus

Korvausetuudet määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan, eikä niistä voi erikseen sopia.

Työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Missä vakuutusturva on voimassa?
Suomessa
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Suomen rajojen ulkopuolella, kun työnantaja lähettää vakuutukseen kuuluvan henkilön tilapäisesti tekemään työtään ulkomaille.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Antaa sopimusta tehtäessä oikeat tiedot vakuutusmaksun määräämistä varten
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistasi virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
Ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin tai, jos If näin erikseen pyytää, toimittaa vakuutusmaksuun vaikuttavat tiedot Ifille palkkailmoituksella annettuun määräpäivään mennessä. Jatkuvien vakuutusten osalta palkkailmoitus tulee toimittaa tammikuun
loppuun mennessä ja päättyvien vakuutusten osalta 30 päivää vakuutuksen päättymisestä.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Ilmoittaa vahingosta viimeistään 10 arkipäivän kuluessa vahinkopäivästä
Antaa vahingon sattuessa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille
Ylläpitää tapaturmaluetteloa ja pitää työpaikalla nähtävänä työtapaturma- ja ammattitautilaki sekä tieto työn vakuuttaneesta
vakuutusyhtiöstä.

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?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturvaa ei voi saada voimaan takautuvasti. Vakuutus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan.
Vakuutus päättyy, kun:
vakuutuksenottaja ilmoittaa työn päättymisestä
vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai ulosottoviranomainen toteaa vakuutuksenottajan varattomaksi tai tämän olinpaikan tuntemattomaksi.
Vakuutuksen voi siirtää uuteen vakuutusyhtiöön kirjallisella siirtoilmoituksella. Vakuutuksen voi siirtää toiseen yhtiöön vasta, kun
se on ollut nykyisessä yhtiössä voimassa vähintään yhden kokonaisen kalenterivuoden.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutuksen voi irtisanoa ilmoittamalla Ifille kirjallisesti työnteon päättymisestä tai siirtämällä vakuutuksen uuteen vakuut usyhtiöön kirjallisella siirtoilmoituksella.

