Syöpävakuutus
Tuoteseloste, voimassa 1.5.2021 alkaen
Haluatko huolehtia parhaalla tavalla henkilöstöstäsi ja varautua ennalta työyhteisöä
kohtaavaan vakavaan sairastumiseen? Etsitkö uudenlaista palkitsemisen keinoa tai
arvostettua rekrytointivalttia, joka erottaa sinut muista työnantajista? Oiva ratkaisu on
If Syöpävakuutus, ainutlaatuinen vakuutuksen ja palveluiden kokonaisuus, jonka If ja
Docrates Syöpäsairaala ovat kehittäneet yhteistyössä.
Syöpävakuutuksella yritys tarjoaa työntekijöilleen
• Viiveettömän pääsyn tutkimuksiin
• Nopean diagnoosin
• Yksilöllisen, huipputasoisen syövänhoidon Docrates Syöpäsairaalassa
• Verovapaan kertakorvauksen
• Oman tukihenkilön, joka auttaa ja tukee sairastunutta hoitojen aikana
• Kuntoutuspalvelut ja työhön paluun tuen sairastuneelle
• Työnantajien ja HR:n käyttöön tehdyn työhön paluun oppaan.
Ifin syöpävakuutuksessa kokonaisvaltainen apu on vain yhden puhelinsoiton päässä eikä
vakuutetun tarvitse odottaa hoitojonoissa. Docrateen oma hoitotiimi ottaa sairastuneen
nopeasti vastaan ja pitää hänestä huolta hoitopolun alusta loppuun asti. Docrateen
valikoimaan kuuluvat uusimmat ja tehokkaimmat hoidot ja lääkkeet.
Docrateen viiveetön diagnoosi ja huippuluokan hoito auttavat sairastunutta
pääsemään nopeammin toipumisvaiheeseen ja takaisin töihin kun sen aika on.

Vakuutetut ja vakuutusmäärät
Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt vakuutetaan ryhmänä (vähintään 2 henkilöä).
Vakuutettujen tulee olla iältään 15-65-vuotiaita. Vakuutusmaksu perustuu muun muassa
henkilöiden lukumäärään, ikään ja sukupuoleen.
Syöpävakuutus koostuu kahdesta erillisestä, aina samanaikaisesti otettavasta
vakuutusturvasta:
• Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut (=hoitokuluvakuutus)
• Syöpävakuutus, kertakorvaus pahanlaatuisesta kasvaimesta (=kertakorvausvakuutus).
Hoitokuluvakuutuksen vakuutusmäärä on 10 000 euroa per syöpäsairaus. Samasta
syöpäsairaudesta maksetaan vakuutettua kohden hoitokulukorvausta enintään kyseinen
vakuutusmäärä.
Kertakorvausvakuutuksen vakuutusmäärä on työnantajan valinnan mukaisesti joko
50 000 tai 70 000 euroa. Vakuutuksesta voidaan maksaa enintään yksi kertakorvaus
henkilöä kohden.
Syöpävakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Voimassaolo
Vakuutusturvat ovat voimassa ympäri vuorokauden sekä työssä että vapaa-aikana.
Hoitokuluvakuutuksesta korvataan Suomessa annettua syöpäsairauden hoitoa, joka
toteutetaan Docrates Syöpäsairaalassa tai julkisen terveydenhuollon toimipaikassa. Osa
vakuutuksen tarjoamista palveluista on kuitenkin käytettävissä vain silloin, kuin hoito
tapahtuu Docrates Syöpäsairaalassa.
Muiden kuin edellä mainittujen tahojen Suomessa antamaa hoitoa voidaan korvata
ainoastaan silloin, kun hoitoon on Docrates Syöpäsairaalan onkologin lähete.
Vakuutuksesta ei korvata ulkomailla annettua hoitoa.
Kertakorvausvakuutuksen voimassaoloon ei liity maantieteellistä rajausta.

Mitä syöpävakuutuksesta voidaan korvata?
Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut
Hoitokuluvakuutuksesta korvataan syöpäsairauden tutkimisesta ja hoidosta aiheutuneita
kuluja enintään 10 000 euroon asti.
Hoitokuluvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti myös sellaisten
syöpäsairauksien hoitokuluja, jotka on diagnosoitu ennen vakuutusturvan alkamista.
Syöpäsairaudella tarkoitetaan hoitokuluvakuutuksessa kansainvälisen
ICD 10 -tautiluokitusjärjestelmän diagnoosikoodeja C00-C97 (pahanlaatuiset kasvaimet)
sekä D00-D09 (pintasyövät ja muut alkavat syövät).
Vakuutuksen tulee olla voimassa kulujen syntyhetkellä. Jos työsuhde alkaa vakuutuksen
jo ollessa voimassa, on vakuutusturva voimassa aikaisintaan työsuhteen alkamispäivästä.
Esimerkkejä korvattavista hoitokuluista:
• Syöpäepäilyn tutkiminen
• Syöpäsairauden tutkiminen, diagnosointi ja hoito
• Syövän ja syöpähoitojen sivuvaikutusten lääkehoito
• Lääkärin määräämät terapiahoidot syöpähoitojen tukena
• Kontrollikäynnit
• Saattohoito.

Syöpävakuutus, kertakorvaus pahanlaatuisesta kasvaimesta
Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus, jos vakuutetulla diagnosoidaan vakuutusturvan
voimassaoloaikana alla mainitut edellytykset täyttävä pahanlaatuinen kasvain.
Tässä kohdassa tarkoitettuja, kertakorvaukseen oikeuttavia diagnooseja ovat
kansainvälisen ICD-10 -tautiluokitusjärjestelmän diagnoosikoodit
• C00-C97 (pahanlaatuiset kasvaimet), lukuun ottamatta
diagnoosikoodia C44 (muut pahanlaatuiset ihokasvaimet)
• D05 (rintarauhasen alkava syöpä).
Kertakorvausvakuutuksessa on 90 päivän mittainen karenssiaika. Karenssiaika alkaa
vakuutetun henkilön vakuutusturvan alkamispäivästä ja tarkoittaa, että korvausta ei
makseta vakuutuksen voimassaoloaikana sellaisesta pahanlaatuisesta kasvaimesta, joka
todetaan karenssiajan aikana.
Kertakorvaus maksetaan korvauksen edellytykset täyttävän diagnoosin vahvistamisen
jälkeen. Vakuutettu voi käyttää kertakorvauksen syövän hoitokuluihin tai muuhun
valitsemaansa tarkoitukseen. Kertakorvaus on saajalleen verovapaata tuloa.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on elossa
korvauksenhakuhetkellä. Jos työsuhde alkaa vakuutuksen jo ollessa voimassa,
on vakuutusturva voimassa aikaisintaan työsuhteen alkamispäivästä.

Mitä eroa on hoitokuluvakuutuksella ja kertakorvausvakuutuksella?
Kummallakin vakuutuksella on omat vakuutusehtonsa, jotka määrittävät missä tilanteissa
korvaus voidaan maksaa. Tärkeimmät erot näiden vakuutusten välillä ovat seuraavat:
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ICD-10-diagnoosit
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• D05
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enintään 10 000 euroa
per sairaus.

Vakuutuksenottajan
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Syöpäsairaalassa tai
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Ei. Korvauksen voi saada vain
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Ei

Esimerkkejä rajoituksista
Vaikka syöpävakuutus on kattava, aivan kaikista vahingoista ei kuitenkaan ole
mahdollista saada korvausta. Alla on esimerkkejä ei-korvattavista tapauksista.

Syöpävakuutus, syöpäsairauden hoitokulut
Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi seuraavia vahinkoja, hoitoja tai kuluja:
• Muista sairauksista kuin edellä kerrotuista, hoitokulukorvaukseen oikeuttavien
ICD-10-diagnoosien mukaisista syöpäsairauksista aiheutuneet hoitokulut
• Vakuutetulla olevan muun sairauden pahenemisesta aiheutuvat hoitokulut,
vaikka paheneminen johtuisi syövästä tai syöpähoidoista
• Tapaturmien aiheuttamat hoitokulut
• Ulkomailla annetun hoidon kulut
• Ennaltaehkäisevät tutkimukset, hoidot tai lääkkeet (esim. geenitestaus syöpäriskin
selvittämiseksi oireettomalla henkilöllä tai kuvantamistutkimukset ilman
terveydenhuollon ammattilaisen tunnistamaa syöpäepäilyä)
• Kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmisteet ja niihin liittyvät tutkimukset
• Kosmeettiset hoidot tai leikkaukset
• Pysyvät lääkinnälliset apuvälineet
• Välilliset kustannukset (esim. matkakulut, yöpymiskulut ja ansionmenetykset).
Kaikki rajoitukset on kerrottu vakuutusehdoissa.

Syöpävakuutus, kertakorvaus pahanlaatuisesta kasvaimesta
Kertakorvausta pahanlaatuisesta kasvaimesta ei makseta seuraavissa tilanteissa:
• Vakuutetun saama sairausdiagnoosi ei kuulu edellä kerrottujen kertakorvaukseen
oikeuttavien ICD-10 -diagnoosien joukkoon
• Pahanlaatuinen kasvain diagnosoidaan ennen kyseisen vakuutetun vakuutusturvan
alkamista tai ennen kuin vakuutukseen sisältyvä karenssiaika (90 vrk vakuutetun
vakuutusturvan alkamisesta) on kulunut loppuun
• Vakuutettu on kuollut ennen kuin kertakorvausta koskeva korvaushakemus on tehty
vakuutusyhtiölle.
Vakuutuksesta voidaan maksaa enintään yksi kertakorvaus henkilöä kohden.
Kaikki rajoitukset on kerrottu vakuutusehdoissa.

Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Vakuutuksenottajan tulee antaa oikeat
ja täydelliset tiedot sopimusta tehtäessä. Sopimuksen perusteella määräytyy
vakuutusturvan laajuus ja sen perusteella maksetaan korvaus vahingon yllättäessä.
Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
• Työntekijöiden lukumäärä, ikä ja sukupuoli
• Kertakorvausvakuutukseen valittu vakuutusmäärä.
Ilmoitathan meille heti, jos vakuutuksen piiriin tulee uusi työntekijä (uusi työsuhde alkaa)
tai siitä poistuu työntekijä (työsuhde päättyy) tai jos yritystoimintasi päättyy.
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan viimeistään eräpäivänä. Jos
vakuutusmaksua ei ole maksettu, If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Henkilövakuutus, joka on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun
suorittamatta jättämisen vuoksi, tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa
suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen
päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutuksenantajan vastuu alkaa
maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus tulee voimaan sen sisältöisenä
kuin se olisi, jos vakuutus ei olisi lainkaan välillä päättynyt.
Jos vakuutuksenottaja on yritysasiakas tai kysymyksessä on ryhmävakuutus ja
vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen
voimaan, se ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta
vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja sen päättyminen
Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan.
Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksenottajan tulee
ilmoittaa viipymättä mahdollisista muutoksista tai virheistä
vakuutuksenottajaa tai vakuutettuja koskevissa tiedoissa.
Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla
edellytyksillä. Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin muutoksia,
jotka eivät vaikuta vakuutusturvasi keskeiseen sisältöön. Muutoksista
ilmoitamme sinulle etukäteen.
Vakuutuksesi voi päättyä seuraavissa tilanteissa:
• Jos irtisanot vakuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiöömme
• Jos yritystoimintasi päättyy
• Jos vakuutettujen lukumäärä vähenee niin, että vakuutettuna on enää yksi henkilö eikä
ryhmävakuuttamisen edellytys siten enää täyty
• Vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos vakuutusmaksua ei ole
maksettu
• Vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja laeissa mainituissa tilanteissa
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• Yksittäisen vakuutetun osalta tämän täyttäessä 65 vuotta tai kun vakuutetun
työsuhde vakuutuksen ottaneeseen yritykseen päättyy.
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