
Hammasvakuutus
Tuoteseloste, voimassa 1.11.2021 alkaen

Suun ja hampaiden terveys on yksi hyvinvointimme tärkeimmistä kulmakivistä.
Ifin hammasvakuutuksella työnantaja voi tarjota henkilöstölleen ainutlaatuisen ja houkuttelevan
henkilöstöedun. Voit sitouttaa ja palkita työntekijäsi rahanarvoisella edulla, joka takaa
pääsyn laadukkaaseen yksityiseen hammashoitoon, jonottamatta.

Vakuutetut ja vakuutusmäärät
Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt vakuutetaan ryhmänä 
(vähintään 2 henkilöä). Vakuutusmaksu perustuu muun muassa 
henkilöiden lukumäärään, ikään ja sukupuoleen.

Vakuutuksessa on sekä kalenterivuosikohtainen että elinkaari-
kohtainen vakuutusmäärä.

Kalenterivuosikohtainen vakuutusmäärä on enimmäismäärä,
joka vakuutetulle voidaan tästä vakuutuksesta korvata kunkin 
kalenterivuoden aikana. Elinkaarikohtainen vakuutusmäärä 
kertoo vakuutettua kohden vakuutuksen koko voimassaoloai-
kana korvattavan enimmäismäärän. Elinkaarikohtaisen vakuu-
tusmäärän täytyttyä hammasvakuutus päättyy kyseisen vakuu-
tetun osalta.

Vakuutuksessa on kalenterivuosikohtainen omavastuu, jonka 
maksaa vakuutettu.

Vakuutusmäärät ja omavastuu on kerrottu tarjouksessa ja 
vakuutuskirjalla.

Voimassaolo
Vakuutusturva on voimassa ympäri vuorokauden sekä työssä 
että vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Vakuutuksesta
korvataan kuitenkin vain Suomessa annettua hoitoa siltä osin, 
kun hoitokuluista ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen 
jonkin lain nojalla.

Vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksenottajan valit-
seman, vakuutuskirjalla mainitun hoidon kumppanin antamaa 
hoitoa. Vakuutus ei korvaa hoitoa, joka on annettu muualla kuin 
kyseisessä hoitolaitoksessa.

Vakuutusta käytetään soittamalla Ifin ilmoittamaan hammasva-
kuutuksen palvelunumeroon. Puhelu yhdistyy hoidon kumppa-
nille ja vakuutetulle varataan hammaslääkäriaika. Vakuutettu 
saa hoidon maksutta lukuun ottamatta omavastuuta, jonka hän 
maksaa hoitolaitoksessa.

Vakuutus päättyy, kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenotta-
jaan päättyy, vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy tai sen vakuu-
tuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 75 
vuotta.



Mitä hammasvakuutuksesta voidaan 
korvata?
Vakuutuksesta voidaan korvata kohtuulliset ja tarpeelliset
hammasvahingon hoidosta aiheutuneet kulut.

Hammasvahingolla tarkoitetaan hammashoidon tarpeen
aiheuttavaa, suun tai leukojen alueelle kohdistuvaa
•  sairautta
•  tapaturmaa.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava 
odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. 
Sairaus on tila, joka voidaan lääkärin tutkimuksen jälkeen 
parantaa tai hoitaa tai sitä on mahdollista lievittää hoidon 
avulla.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että hoito on
yleishammaslääkärin antamaa. Lisäksi hoidon tulee olla
lääketieteelliseen näyttöön perustuvaa, yleisesti hyväksytyn
lääketieteellisen käsityksen mukaista sekä välttämätöntä
hammasvahingon hoitamiseksi.

Erikoishammaslääkärin antamaa hoitoa korvataan ainoastaan 
vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymissä poikkeustapauksissa, 
joissa erikoishammaslääkärin käytölle on perusteltu, lääketie-
teellinen syy.

Vakuutuksen tulee olla voimassa hoitokulujen syntyhetkellä.
Korvausta maksetaan hoitokulujen syntyhetkellä voimassa 
olevien vakuutusmäärien ja -ehtojen mukaisesti. Jos työsuhde 
alkaa vakuutuksen jo ollessa voimassa, on turva voimassa aikai-
sintaan työsuhteen alkamispäivästä.

Esimerkkejä tyypillisistä korvattavista hammasvahingoista:
•  Hampaan paikkaaminen
•  Vahingoittuneen paikan vaihtaminen
•  Juurihoito
•  Iensairauksien hoito
•  Hammasprotetiikka, kuten kruunun tai sillan asettaminen
•  Hampaan poisto
•  Muut kirurgiset toimenpiteet (esim. tapaturman  

yhteydessä).

Esimerkkejä rajoituksista
Vaikka hammasvakuutus on kattava, aivan kaikista vahingoista 
ei kuitenkaan ole mahdollista saada korvausta. Esimerkiksi 
törkeä huolimattomuus, tahallisuus, lainvastainen teko, alko-
holin tai huumausaineiden vaikutus vahinkojen syntyyn sekä 
puutteet ja virheellisyydet vakuutuksen voimassapidossa tai 
vahingon torjumisessa voivat estää korvaamisen tai rajoittaa 
sitä.

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi seuraavia vahinkoja,
hoitoja tai kuluja:
•  Hammastarkastukset ja niihin liittyen otettavat röntgen-

kuvat tai panoraamaröntgenkuvat
•  Ennaltaehkäisevä hoito
•  Muun kuin hammaslääkärin (esim. suuhygienistin) antama 

hoito

•  Erikoishammaslääkärin antama 
hoito, lukuun ottamatta vakuu-
tusyhtiön etukäteen hyväksymiä 
poikkeustapauksia, joissa 
erikoishammaslääkärin käytölle 
on perusteltu, lääketieteellinen 
syy

•  Oikomishoito
•  Kosmeettinen hoito, tutkimus, 

toimenpide, leikkaus taikka 
niiden aiheuttamat komplikaa-
tiot tai myöhemmät korjaustoi-
menpiteet. Esimerkiksi keraamiset tai muoviset hammasla-
minaatit tai hampaiden valkaisu katsotaan kosmeettiseksi 
hoidoksi.

•  Ehjän paikan korvaaminen uudella paikalla
•  Hammaskorusta, lävistyksestä, kehonmuokkauksesta tai 

tatuoinnista suoraan tai välillisesti aiheutunut hammasva-
hinko

•  Hoitovirhe- ja takuukorjaukset
•  Maksu hammaslääkärin käynnistä potilaan luona
•  Lääkkeet, valmisteet ja hygieniatarvikkeet
•  Anestesia (pois lukien paikallispuudutus)
•  Välilliset kustannukset. Välillisiksi kustannuksiksi katsotaan 

esimerkiksi matkakulut, yöpymiskustannukset, huoltajan, 
omaisen tai hoitajan työansionmenetys sekä päivähoito-, 
kotihoito- tai kodinhoitokustannukset.

•  Varatun ajan peruuttamatta jättämisestä aiheutuvat kustan-
nukset.

Kaikki rajoitukset on kerrottu vakuutusehdoissa.

Pidä huolta – suojeluohjeet 
Vakuuttamiseen liittyy myös suojeluohjeita – niitä noudatta-
malla ehkäiset vahinkojen syntymistä ja pienennät vahinkoja. 
Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa seurata korvauksen 
alentaminen tai epääminen.

Yleiset suojeluohjeet
•  Lakeja, asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja 

ohjeita tulee noudattaa
•  Koneiden ja laitteiden säilytys-, käsittely-, käyttö- ja huol-

to-ohjeita tulee noudattaa
•  Tulta, palavia nesteitä ja kaasuja, räjähtäviä ja muita vaaral-

lisia aineita on käsiteltävä huolellisesti niin, ettei niistä 
aiheudu vaaraa ja vahinkoa.

•  Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenot-
tajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä välittö-
mästi suojaus- ja pelastustoimiin sekä muutoinkin kykyjensä 
mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

Lue lisää:
if.fi/yritys
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Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Vakuutuksenottajan
tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot sopimusta tehtäessä. 
Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja 
omavastuu ja sen perusteella maksetaan korvaus vahingon 
yllättäessä. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan vakuutus-
kirjassa.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
•  työntekijöiden lukumäärä, ikä ja sukupuoli
•  valittu vakuutusmäärä ja omavastuu.

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 uudel-
leen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta 
jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuu-
tuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, 
vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraa-
vasta 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 vakuu-
tuksenottajalle, 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:
•  kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
•  kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy tai 

kun vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy
•  kun vakuutettu täyttää 75 vuotta
•  vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos 

vakuutusmaksua ei ole maksettu
•  vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja 

laeissa mainituissa tilanteissa.


