TAPATURMAVAKUUTUS
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Erilaiset toimijat, kuten yritykset, kunnat ja yhdistykset, voivat vakuuttaa haluamansa henkilöt
tapaturmien varalta Tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa sopimuksen mukaisen
toiminnan aikana, esimerkiksi työntekijöiden tehdessä etätyötä tai lasten ollessa päivähoidossa.
Vakuutus voidaan ottaa jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikainen vakuutus
on voimassa vain valittuna ajankohtana, kuten leirin tai retken aikana.

MIHIN VAKUUTUS
perustuu?

Henkilöt vakuutetaan pääsääntöisesti ryhmänä (vähintään 2 henkilöä). Vakuutus perustuu useimmiten vakuutettavien henkilöiden lukumäärään, joissain tapauksissa
myös vakuutuksen kohteena olevan toiminnan keski
määräiseen kestoon.

Vakuutusturville on sovittu enimmäiskorvausmäärät,
jotka ilmenevät vakuutuskirjalta.

VAIHTOEHDOT

ja voimassaolo
Tuotelaajuus on mahdollista valita kolmesta eri
vaihtoehdosta:
– Suppea tapaturmavakuutus
– Tapaturmavakuutus
– Laaja tapaturmavakuutus.
Suppea matkavakuutus antaa turvaa tapaturman hoito
kulujen varalta.
Keskimmäisen turvatason tapaturmavakuutukseen sisäl
tyy hoitokulujen lisäksi myös turva tapaturman aiheutta
man kuoleman varalta.

TAPATURMAVAKUUTUS
Tapaturman aiheuttamat hoitokulut

Laaja matkavakuutus sisältää edellä mainittujen turvien
lisäksi myös turvan tapaturman aiheuttaman pysyvän
haitan varalta.
Turvaa voi kaikissa turvalaajuuksissa halutessaan laajen
taa valitsemalla lisäksi turvan tapaturman aiheuttaman
lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta.

VOIMASSAOLO

Vakuutukselle valitaan tarkoitukseen sopiva voimassaolo
aika, esimerkiksi kerhotoiminta. Valittu voimassaolo on
kirjattu vakuutuskirjaan ja määritelty vakuutusehdoissa.
Vakuutus on voimassa ainoastaan kyseisen toiminnan
aikana.

SUPPEA
✓

Kuolemantapausturva, tapaturma

PERUS

LAAJA

✓

✓

✓

✓

Pysyvä haitta, tapaturma

✓

LISÄTUOTTEET
Lyhytaikainen työkyvyttömyys,
tapaturma

✓

✓
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✓

MITÄ VAKUUTUS KORVAA
ja miten?

Hoitokuluturva sisältää tapaturman hoitokulut valittuun

Tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan turvasta

Kuolemantapausturvasta maksetaan korvaus vakuu

Tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttö
myyden turvasta maksetaan korvaus, jos 18–70-vuoti

vakuutusmäärään asti. Esimerkkejä hoitokuluista:
– kulut lääkärikäynneistä ja lääkärin määräämistä
tutkimuksista
– kulut lääkärin määräämistä lääkkeistä
– leikkauskustannukset
– hoitoon liittyvät kohtuulliset ja välttämättömät
matkakulut.

tuksen edunsaajalle vakuutetun kuoltua tapaturman
seurauksena. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vain,
jos vakuutettu kuolee ennen kuin tapaturmasta on
kulunut kolme vuotta.

maksetaan korvaus, jos vakuutetulle tapaturman
seurauksena aiheutuu vähintään 10 %:n suuruinen,
sekä silmä- ja sormivammoissa vähintään 5 %:n suurui
nen pysyvä, yleinen haitta. Korvauksen edellytyksenä on,
että haitta ilmenee kolmen vuoden kuluessa tapaturman
sattumisesta.

aalle vakuutetulle aiheutuu vähintään 20 %:n suuruinen
työkyvyttömyys tapaturman johdosta. Korvausta makse
taan työkyvyttömyysajalta vakuutuskirjassa mainitun ajan.

ESIMERKKEJÄ

rajoituksista
Vakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia
tapahtumia. Kuhunkin turvaan liittyy kuitenkin joitakin
rajoituksia. Löydät korvattavat tapahtumat ja vakuutus
turvien kaikki rajoitukset vakuutusehdoista.
Alla on kerrottu esimerkkejä tapaturmavakuutukseen
liittyvistä rajoituksista.
Korvausta ei makseta esimerkiksi:
– kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmistei
den hankkimisesta
– purtaessa hampaalle aiheutuneesta vahingosta
– kuntoutuksesta tai terapiasta
– yöpymiskustannuksista.

Tapaturmavakuutus ei korvaa vahinkoa, joka
– on syntynyt vakuutusehdoissa luetelluissa riskialttiissa
lajeissa (mm. kiipeily, moottoriurheilu, kamppailulajit,
sukellus). Tietyissä tilanteissa tämä rajoitus voidaan
poistaa lisäsopimuksella.
– on syntynyt lisenssinalaisessa urheilussa. Tietyissä
tilanteissa tämä rajoitus voidaan poistaa lisä
sopimuksella.
Jos riskialttiit lajit tai lisenssiurheilu on sisällytetty
vakuutukseen, siitä on maininta vakuutustarjouksessa
ja vakuutuskirjalla.

Pidä huolta

– SUOJELUOHJEET
Vakuuttamiseen liittyy myös suojeluohjeita – niitä noudattamalla ehkäiset vahinkojen syntymistä ja pienennät
vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa seurata korvauksen alentaminen tai epääminen.
Suojeluohjeet on kerrottu yleisissä sopimusehdoissa.
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on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Vakuutuksen
ottajan tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot sopimusta
tehtäessä. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutus
turvan laajuus ja omavastuu ja sen perusteella maksetaan
korvaus vahingon yllättäessä. Sopimuksen keskeinen
sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa.

Jos vakuutuksenottaja on yritysasiakas tai kysymyksessä
on ryhmävakuutus ja vakuutusyhtiö ei kuitenkaan hakua
saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, se
ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun
suorittamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se suostu
ottamaan maksua vastaan.

VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN

VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
JA SEN PÄÄTTYMINEN

Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
– vakuutettujen henkilöiden lukumäärä
– vakuutuksen voimassaolo
– vakuutusturvan laajuus.

Ilmoitathan meille heti, jos vakuutettujen lukumäärä
muuttuu merkittävästi.
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole mak
settu, If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokau
den kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Henkilövakuutus, joka on päättynyt muun kuin ensim
mäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi,
tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa
suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukau
den kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus
tulee uudelleen voimaan, vakuutuksenantajan vastuu
alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.
Vakuutus tulee voimaan sen sisältöisenä kuin se voimaan
tullessaan olisi, jos vakuutus ei olisi lainkaan välillä
päättynyt.

Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerral
laan. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksenotta
jan 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:
– ennalta sovittuna ajankohtana (määräaikainen
vakuutus)
– kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
– vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden,
jos vakuutusmaksua ei ole maksettu
– vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa
ja laeissa mainituissa tilanteissa.
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