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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 vapaaehtoinen vakuutus, jonka työnantaja voi ottaa työntekijöilleen työnantajan järjestämässä harrasteliikunnassa sattuvien tapaturmien varalle. Vakuutuksella voidaan vakuuttaa vain sellaiset henkilöt, jotka kuulu vat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan pakollisesti vakuutettaviin ja joilla on voimassaoleva työtapaturmavakuutus.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Työnantajan järjestämässä vapaa-ajan harrasteliikunnassa
sattuvat tapaturmat.
Korvausetuuksia ovat mm.

sairauksia
työssä sattuneita tapaturmia
muualla kuin työnantajan järjestämässä vapaa-ajan harrasteliikunnassa sattuneita tapaturmia.

sairaanhoitokulut
ansionmenetyskorvaukset
haittaraha pysyvästä haitasta

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

hautausapu.

Vakuutus sisältää eräitä korvauspiirin rajoituksia, esimerkiksi liikennevahinkoa tai pahoinpitelystä aiheutuvaa vahinkoa ei korvata. Lisätietoa korvauksista ja rajoituksista saat
vakuutusehdoista sekä työtapaturma- ja ammattitautilaista.
Korvausetuudet määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 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
Ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin tai, jos If näin erikseen pyytää, toimittaa vakuutusmaksuun vaikuttavat tiedot Ifille palkkailmoituksella. 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
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Antaa vahingon sattuessa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

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.
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus haluamastaan ajankohdasta. Tällöin vakuutus päättyy aikaisintaan siitä hetkestä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on saapunut Ifiin.
Ifillä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen tai vakuutusyhtiölle on annettu vakuutus- tai korvausasiassa tahallisesti vääriä tai puutteellisia tietoja. Tällöin vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä.
Ifillä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus ehdoissa tarkemmin määritellyissä tapauksissa. Tällöin vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä.

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

