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Mitä vakuutus kattaa? 

Hoitokulut, tapaturma 

 Korvaa tapaturmavamman tutkimisesta ja hoidosta   

aiheutuvia kuluja vakuutuskirjaan merkittyyn vakuu-

tusmäärään asti. 

 Voidaan valita myös lääkkeet kattavana. 

Hoitokulut, tapaturma ja sairaus 

 Korvaa tapaturmavamman ja sairauden tutkimisesta   

ja hoidosta aiheutuvia kuluja vakuutuskirjaan merkit-

tyyn vakuutusmäärään asti.  

 Voidaan valita myös lääkkeet kattavana. 

 Voidaan valita myös suppeampana, vain leikkaukset  

kattavana. 

Hoitokuluturvaa täydentävät lisätuotteet 

 Henkisen hyvinvoinnin tuki (psykologinen apu ja lyhyt-

psykoterapia) 

 Elintapamuutoksen tuki (Uniryhmä tai painonhallinta- 

ja liikuntaryhmä) 

Erikseen valittavissa olevat muut Terveysvakuutus-

tuotteet 

 Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma 

 Lyhytaikainen työkyvyttömyys, sairaus 

 Pysyvä työkyvyttömyys, tapaturma 

 Pysyvä työkyvyttömyys, sairaus 

 Pysyvä haitta, tapaturma 

 Vakava sairaus ja vamma 

 Kuolemantapausturva, tapaturma 

 Kuolemantapausturva, sairaus 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

Vakuutus ei kata esimerkiksi kuluja, jotka aiheutuvat 

 Kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmistei-

den hankkimisesta 

 Kosmeettisesta hoidosta tai leikkauksesta 

 Hammashoidosta 

 Näkökyvyn heikentymisen tai taittovirheen hoidosta 

 Raskaudesta, synnytyksestä tai lapsettomuuden hoi-

dosta 

 Rokotuksista tai terveystarkastuksista 

 Liikalihavuuden tutkimisesta tai hoidosta 

 Ikääntymisen tai muiden fysiologisten muutosten lie-

ventämiseen tarkoitetusta hoidosta 

 Matkoista tai majoituksesta 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

 Yrittäjän ja yksittäisen työntekijän Terveysvakuutuksen 

myöntämisen edellytyksenä on Ifin hyväksymä terveys-

selvitys. 

 Terveysvakuutus ei korvaa tapaturmaa tai sairautta, jos 

vahinko on syntynyt vakuutusehdoissa luetelluissa ris-

kialttiissa lajeissa. Rajoite voidaan poistaa lisäsopimuk-

sella. 

 Terveysvakuutus ei korvaa tapaturmaa tai sairautta, jos 

vahinko on syntynyt lisenssinalaisessa urheilussa. Yksi-

löllisestä Terveysvakuutuksesta rajoite voidaan poistaa 

lisäsopimuksella. Ryhmävakuutuksessa rajoite on aina 

voimassa. 
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Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.  

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Terveysvakuutuksella yritys voi vakuuttaa työntekijät tapaturmien ja sairauksien varalle. Vakuutus voidaan ottaa myös yrittäjälle tai yksittäi-

sille työntekijöille. Vakuutusturvat ovat voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa. Hoitokuluina korvataan kuitenkin vain Suo-

messa annettua hoitoa. Terveysvakuutukseen voi tietyssä tilanteessa valita myös työntekijöiden henkistä hyvinvointia tukevan turvan ja 

turvan, jolla kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin. Lisäksi valittavissa on Terveysvakuutus vakavan sairauden ja vamman, lyhytaikaisen 

ja/tai pysyvän työkyvyttömyyden, pysyvän haitan ja kuoleman varalle. 
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Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Hoitokuluina korvataan kuitenkin vain Suomessa annettua hoitoa.  

     

 
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? 

 Työntekijöiden Terveysvakuutus alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa tois-

taiseksi. 

 Yrittäjän tai yksittäisen työntekijän Terveysvakuutus alkaa kun If on käsitellyt ja hyväksynyt vakuutetun antaman terveysselvi-

tyksen.  

 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 75 vuotta. 

 Vakuutusturva päättyy myös silloin kun sovittu vakuutusmäärä tai – aika on täyttynyt. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

 Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. 

 Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.  
 


