Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Vapaaehtoinen Tapaturmavakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella moni toimija, kuten yritys, kunta, yhdistys, kerho tai esimerkiksi päiväkoti voi vakuuttaa haluamansa henkilöt tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa sille valittuna aikana, kuten esimerkiksi työntekijöiden tehdessä etätyötä tai
lasten ollessa päiväkodissa. Vakuutus voidaan ottaa jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikainen vakuutus on voimassa vain valittuna
ajankohtana, kuten leirin tai retken aikana.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Suppea Tapaturmavakuutus

Korvausta ei makseta esimerkiksi:

Tapaturman aiheuttamat hoitokulut, kuten

Kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmisteiden hankkimisesta

o Lääkärillä käyntien ja lääkärin määräämien
tutkimusten kustannukset

Purtaessa hampaalle aiheutuvasta vahingosta

o Lääkärin määräämien lääkkeiden
kustannukset

Kuntoutuksesta tai terapiasta
Yöpymiskustannuksista

o Leikkauskustannukset
o Matkakulut

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

o Sairaalan hoitopäivämaksut

Vakuutukselle valitaan tarkoitukseen sopiva voimassaoloaika (kuten kerhotoiminta). Vakuutus on voimassa
vain kyseisen toiminnan aikana.

Tapaturmavakuutus (kattaa edeltävän turvan lisäksi)
Tapaturman aiheuttama kuolema
Laaja Tapaturmavakuutus (kattaa edeltävien turvien lisäksi)

Vakuutus ei korvaa tapaturmaa, jos vahinko on syntynyt
vakuutusehdoissa luetelluissa riskialttiissa lajeissa. Tietyissä tilanteissa tämä rajoite voidaan poistaa lisäsopimuksella.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Lisätuotteet
Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
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Vakuutus ei korvaa tapaturmaa, jos vahinko on syntynyt
lisenssinalaisessa urheilussa. Tietyissä tilanteissa rajoite
voidaan poistaa lisäsopimuksella.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutusturvat ovat voimassa valitun voimassaolon mukaisesti.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Vakuutuksen voimaantullessa tulee ilmoittaa oikeat tiedot.
Vakuutuksen voimassaoloaikana tulee ilmoittaa viipymättä muutoksista ja havaituista virheistä tai puutteista tiedoissa.
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?
Vakuutusturva 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).
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
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Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.

