Terveysvakuutus
Tuoteseloste, voimassa 1.11.2021 alkaen
Hyvinvoivan työyhteisön perusta on vapaaehtoinen terveysvakuutus, joka nopeuttaa
työntekijöiden hoitoon pääsyä ja töihin paluuta. Terveysvakuutus sitouttaa työntekijöitä ja auttaa
työnantajaa hallitsemaan henkilöstön terveyteen liittyviä kustannuksia.

Vakuutetut henkilöt
Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt voidaan vakuuttaa joko
ryhmänä tai yksilöllisellä vakuutuksella (yrittäjä tai yksittäinen
työntekijä). Vakuutus perustuu henkilöiden lukumäärään, ikään
ja sukupuoleen.
Henkilöryhmälle voidaan valita yrityksen tarpeiden mukaan
jokin seuraavista vakuutusratkaisuista: Solo, Duo, Duo Suora,
Duo (Terveystalo 24/7) tai Puhelin. Yksilöllisessä vakuutuksessa
vaihtoehtoina ovat Solo ja Puhelin.
Yksilöllisen, sairausturvia sisältävän vakuutuksen myöntämisen
edellytyksenä on Ifin hyväksymä terveysselvitys.

Vaihtoehdot
Ifin terveysvakuutus koostuu useista ratkaisuvaihtoehdoista,
joista yritys voi valita omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan.
Kaikista vaihtoehdoista korvataan tapaturmien tai sairauksien
hoitokuluja jäljempänä esitetyn mukaisesti. Vaihtoehdot ovat:
• Solo
• Duo
• Duo Suora
• Duo (Terveystalo 24/7)
• Puhelin.

Tämä tuoteseloste koskee terveysvakuutuksen laajaa hoitokuluturvaa. Terveysvakuutus on mahdollista ottaa laajan turvan
sijaan myös suppeampana, leikkauskuluja kattavana leikkausturvana. Leikkausturvasta kerrotaan tarkemmin erillisessä
tuoteselosteessa.
Valittavissa on myös muita kuin hoitokuluturvia esimerkiksi
työkyvyttömyyden, kuoleman tai vakavan sairauden varalta.
Valitut vakuutusturvat ja niille sovitut enimmäiskorvausmäärät
on merkitty vakuutustarjoukseen ja vakuutuskirjalle.

Solo
Onko joustavuus sinulle ykkösasia terveysvakuutuksen valinnassa?
Terveysvakuutus Solo sopii yrityksille, jotka haluavat tarjota
henkilöstölleen monipuolisia terveyspalveluita, mutta jotka
eivät syystä tai toisesta voi sitoutua tietyn lääkärikeskuksen
palveluihin, esimerkiksi etäisen sijainnin tai runsaasti matkustavan henkilökunnan vuoksi.
Kun valitset Solon, työntekijäsi voivat hakeutua lääkäriin missä
tahansa Hangon ja Nuorgamin välillä. Ensisijaisesti suosittelemme laadukkaita yhteistyökumppaneitamme: Terveystaloa,
Mehiläistä, Pihlajalinnaa ja Aavaa. Solo ei sisällä kytkentää
työterveyshuoltoon.

Terveysvakuutus Solo kattaa sekä tapaturmien että sairauksien
tai vaihtoehtoisesti vain tapaturmien hoidon. Solosta korvataan
yleis- ja erikoislääkäritasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun
vakuutusmäärään asti.

Yrityksen terveyspaketti sisältää:
• Terveystalon työterveyshuollon
• Ifin terveysvakuutuksen
• Ifin työtapaturmavakuutuksen.

Jos yritys on ottanut käyttöön Työntekijän Omat sivut -palvelun,
vakuutettu saa hoidon maksutta (lukuun ottamatta mahdollista
omavastuuta) käydessään lääkärillä yhteistyökumppaneidemme luona. Terveysvakuutuksen voimassaolo todennetaan
kassalla näyttämällä omaan puhelimeen ladattuja Työntekijän
Omia sivuja, jolloin yhteistyökumppanit laskuttavat hoitokulut
suoraan Ifiltä.

Yrityksen terveyspakettiin kuuluva
Terveysvakuutus Duo (Terveystalo
24/7) kattaa aina sekä tapaturmien
että sairauksien hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan erikoislääkäritasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään asti.
Terveysvakuutus Duo (Terveystalo 24/7) on saumaton kokonaisuus työterveyshuoltosopimuksen kanssa siten, että työterveyden piiriin kuuluvat ennaltaehkäisevä työterveyshuolto,
perusterveydenhoito ja esim. peruslaboratoriotutkimukset.
Vakuutuksesta korvataan tämän ylittävä hoito, kuten käynnit
erikoislääkärillä, kuvantamistutkimukset ja leikkaukset.

Jos Työntekijän Omia sivuja ei ole käytössä tai vakuutettu asioi
muualla kuin yhteistyökumppanillamme, hän maksaa laskun
ensin itse ja hakee sen jälkeen korvausta osoitteessa
if.fi/henkilovahinko

Duo ja Duo Suora
Haluatko keskittää työntekijöiden sairaanhoidon itse valitsemallesi työterveyshuollon tarjoajalle?
Terveysvakuutus Duo ja Duo Suora ovat erinomaisia valintoja
yrityksille, jotka haluavat hoitaa perinteiset työterveyspalvelut
itse valitsemansa yksityisen lääkäriaseman kautta. Tässä
tapauksessa Ifin vakuutusturva alkaa juuri siitä, mihin työterveyssopimus loppuu. Duo ja Duo Suora ovat käytettävissä, kun
työterveyshuolto on järjestetty Ifin yhteistyökumppanilla.
Terveysvakuutus Duo ja Duo Suora kattavat aina sekä tapaturmien että sairauksien hoidon. Vakuutuksesta korvataan erikoislääkäritasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään asti. Duo ja Duo Suora on sovitettu yhteen yrityksen
työterveyshuollon kanssa siten, että työterveyden piiriin
kuuluvat perusterveydenhoito ja mm. peruslaboratoriotutkimukset. Vakuutuksesta korvataan tämän ylittävä hoito, kuten
käynnit erikoislääkärillä, kuvantamistutkimukset ja leikkaukset.
Kun valitset Duon, vakuutetut hakeutuvat hoitoon aina ensin
työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri antaa tarvittaessa lähetteen erikoislääkärin hoitoon ja tutkimuksiin.
Kun valitset Duo Suoran, vakuutettu hakeutuu valintansa
mukaan joko työterveyshuoltoon tai suoraan erikoislääkärille
sillä lääkäriasemalla, jossa työterveyshuolto on järjestetty.
Lähetettä ei tarvita.
Vakuutetun ei tarvitse maksaa hoitokuluja itse, lukuun ottamatta mahdollista omavastuuta. Yhteistyökumppanit tunnistavat vakuutukseen kuuluvat henkilöt ja laskuttavat hoitokulut
suoraan Ifiltä.

Duo (Terveystalo 24/7)
Tiesitkö, että vakuutukset ja työterveyspalvelut voi hankkia
myös yhden luukun periaatteella?
Ifin ja Terveystalon yhteisratkaisussa yrityksen terveyspalveluja
tarkastellaan kokonaisuutena ja muodostetaan niistä juuri sinun
yrityksellesi sopiva palvelukokonaisuus, Yrityksen terveyspaketti.

Lue lisää:

if.fi/yritys

Kun valitset Yrityksen terveyspaketin, vakuutetut hakeutuvat
hoitoon aina ensin Terveystalon työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri antaa tarvittaessa lähetteen erikoislääkärin hoitoon
ja tutkimuksiin. Yhteydenotto Terveystaloon on helppoa ja
nopeaa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.
Vakuutetun ei tarvitse maksaa hoitokuluja itse, lukuun ottamatta mahdollista omavastuuta. Terveystalossa tunnistetaan
vakuutukseen kuuluvat henkilöt ja hoitokulut laskutetaan
suoraan Ifiltä.

Puhelin
Terveysvakuutus Puhelin kattaa sekä tapaturmien että sairauksien tai vaihtoehtoisesti vain tapaturmien hoidon. Vakuutuksesta korvataan yleis- ja erikoislääkäritasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään asti. Terveysvakuutus
Puhelin ei sisällä kytkentää työterveyshuoltoon.
Puhelin-mallissa vakuutettu soittaa vahingon satuttua Terveystalon palvelunumeroon. Puhelun aikana asiakaspalvelija täyttää
korvaushakemuksen ja varaa lääkäriajan. Vakuutetun ei tarvitse
maksaa hoitokuluja itse, lukuun ottamatta mahdollista omavastuuta. Terveystalossa tunnistetaan vakuutukseen kuuluvat
henkilöt ja hoitokulut laskutetaan suoraan Ifiltä.

Muut kuin hoitokuluturvat
Valittavissa ovat myös seuraavat turvat työkyvyttömyyden,
pysyvän haitan, vakavan sairauden ja kuolemantapauksen
varalta:
• Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
• Lyhytaikainen työkyvyttömyys, sairaus (valittavissa vain
yksilölliseen vakuutukseen)
• Pysyvä haitta, tapaturma
• Vakava sairaus ja vamma
• Pysyvä työkyvyttömyys, tapaturma (valittavissa vain
yksilölliseen vakuutukseen)
• Pysyvä työkyvyttömyys, sairaus (valittavissa vain
yksilölliseen vakuutukseen)
• Kuolemantapausturva, tapaturma
• Kuolemantapausturva, sairaus (turvan myöntää Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö).

Terveysvakuutus ja työterveyshuolto
Terveysvakuutus toimii saumattomasti yhteen erilaisten työterveyshuoltoratkaisujen kanssa. Seuraava kuva havainnollistaa asiaa.

Työterveyshuollon tasot
Ratkaisun kattavuus
Solo,
Puhelin

Muu erikoislääkärihoito,
tutkimukset ja leikkaukset

Duo,
Duo Suora

Duo
(Terveystalo 24/7)

Yleislääkäritasoinen työterveyshuolto
valitulla yhteistyökumppanilla

Yleislääkäritasoinen työterveyshuolto
Terveystalossa

Erikoislääkärikonsultaatiot

Sairaanhoito (Kela II)

Lakisääteinen minimitaso
(Kela I)

Minimitason
työterveyshuolto missä
tahansa paikassa

Voimassaolo
Terveysvakuutus on voimassa ympäri vuorokauden sekä työssä
että vapaa-aikana. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa,
mutta hoitokuluina korvataan ainoastaan Suomessa annettua
hoitoa.
Vakuutus kattaa myös urheiluharrastuksia lisenssinalaista
urheilua ja riskialttiita lajeja lukuun ottamatta. Riskialttiita lajeja
ovat esimerkiksi kiipeily, moottoriurheilu, kamppailulajit ja
sukellus. Lisenssinalainen urheilu on mahdollista sisällyttää lisämaksusta yksilölliseen vakuutukseen. Riskialttiit lajit on
mahdollista sisällyttää lisämaksusta niin yksilölliseen kuin
ryhmävakuutukseenkin.
Vakuutus päättyy kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy, vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy tai sen
vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt
75 vuotta. Edellä mainitusta poiketen vakavan sairauden ja
vamman turvassa sekä pysyvän työkyvyttömyyden turvissa
yläikäraja on 65 vuotta.

Mitä terveysvakuutuksesta voidaan
korvata?
Terveysvakuutus korvaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta
sattuneita vahinkoja vakuutusehtojen ja valitun turvalaajuuden
mukaisesti. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vakuutusmäärät ja omavastuut.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava
odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut
hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen,
kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta
äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen
aiheuttama myrkytys.
Sairaus on tila, joka voidaan lääkärin tutkimuksen jälkeen
parantaa tai hoitaa tai sitä on mahdollista lievittää hoidon
avulla.

Hoitokulut
Vakuutuksesta korvataan valitun vaihtoehdon mukaisesti joko
ainoastaan tapaturmista tai sekä tapaturmista että sairauksista
aiheutuneita hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, lääkärin
määräämiä tutkimuksia ja hoitoja sekä sairaalamaksuja valittuun vakuutusmäärään asti. Lääkkeet korvataan, jos yritys on
sisällyttänyt lääkekorvaukset vakuutukseensa.
Hoitokuluja korvataan siltä osin, kuin niitä ei korvata jonkin lain
tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella.
Ryhmävakuutus kattaa myös ennen vakuutuksen voimaantuloa
ilmenneiden sairauksien hoidon.

Muut kuin hoitokuluturvat

Esimerkkejä rajoituksista

Työkyvyttömyyden, vakavien sairauksien ja kuolemantapauksen
varalle valittavissa olevista tuotteista korvataan ansionmenetyskorvauksia ja kertakorvauksia seuraavalla tavalla:

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

Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
Vakuutuksesta korvataan päivärahaa työkyvyttömyysajalta, jos
vakuutetulle aiheutuu vähintään 20 %:n suuruinen työkyvyttömyys tapaturman johdosta.
Lyhytaikainen työkyvyttömyys, sairaus
Vakuutuksesta korvataan päivärahaa työkyvyttömyysajalta, jos
vakuutetulle aiheutuu vähintään 20 %:n suuruinen työkyvyttömyys sairauden johdosta.
Pysyvä haitta, tapaturma
Vakuutuksesta korvataan kertakorvaus pysyvästä haitasta, jos
vakuutetulle aiheutuu vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneen tapaturman seurauksena vähintään 10 %:n suuruinen,
sekä silmä- ja sormivammoissa vähintään 5 %:n suuruinen
pysyvä, yleinen haitta.
Vakava sairaus ja vamma
Vakuutuksesta korvataan kertakorvaus, jos vakuutetulla todetaan vakuutusturvan voimassaoloaikana ehtojen mukainen
vakava sairaus tai vamma, kuten pahanlaatuinen kasvain,
sydäninfarkti, vakava palovamma tai aivoverenvuoto (tarkempi
luettelo sairauksista ja vammoista löytyy vakuutusehdoista).
Turvan kohteeksi voidaan valita vakuutettu, vakuutetun lapsi tai
molemmat.
Pysyvä työkyvyttömyys, tapaturma
Vakuutuksesta korvataan kertakorvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä, jos vakuutettu tulee tapaturmavamman
johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi. Turvan laajuudeksi voidaan
valita:
• Laaja työkyvyttömyysturva (kaikki diagnoosit)
• Suppea työkyvyttömyysturva (nimetyt diagnoosit)
• Yhdistelmäturva (suppea ja laaja)
Pysyvä työkyvyttömyys, sairaus
Vakuutuksesta korvataan kertakorvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä jos vakuutettu tulee sairauden johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi. Turvan laajuudeksi voidaan valita:
• Laaja työkyvyttömyysturva (kaikki diagnoosit)
• Suppea työkyvyttömyysturva (nimetyt diagnoosit)
• Yhdistelmäturva (suppea ja laaja)
Kuolemantapausturva, tapaturma
Vakuutuksesta korvataan kuolemantapauskorvaus edunsaajalle
vakuutetun kuoltua , jos kuoleman on aiheuttanut tapaturma.
Kuolemantapauskorvaus maksetaan vain jos vakuutettu kuolee
ennen kuin tapaturmasta on kulunut kolme vuotta ja vakuutus
on voimassa vakuutetun kuolinhetkellä.
Kuolemantapausturva, sairaus
Vakuutuksesta korvataan kuolemantapauskorvaus edunsaajalle
vakuutetun kuoltua, jos kuoleman on aiheuttanut sairaus.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutusturva
on voimassa vakuutetun kuolinhetkellä.

Vakuutusturvan ulkopuolelle on rajattu myös:
• tahallisesti aiheutetut tai odotettavissa olevat vahingot
• itsemurhan tai itsemurhayrityksen aiheuttama kuolema,
vamma tai sairaus
• vahinko, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta
selkkauksesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei olisikaan osallistunut mainittuihin toimiin.
• leikkaus-, hoito- tai muun lääkinnällisen toimenpiteen
aiheuttama sairaus tai vamma, paitsi jos ko. toimenpiteeseen
on ryhdytty tämän vakuutuksen perusteella korvattavan
sairauden tai vamman hoitamiseksi
• tapaturma tai sairaus, joka on syntynyt vakuutusehdoissa
luetelluissa riskialttiissa lajeissa (mm. kiipeily, moottoriurheilu, kamppailulajit, sukellus). Rajoitus voidaan poistaa lisäsopimuksella. Rajoitus ei koske vakavan sairauden ja
vamman turvaa eikä kuoleman tapausturvaa.
• tapaturma tai sairaus, joka on syntynyt lisenssinalaisessa
urheilussa. Yksilöllisestä vakuutuksesta rajoitus voidaan
poistaa lisäsopimuksella. Ryhmävakuutuksessa rajoitus on
aina voimassa. Rajoitus ei koske vakavan sairauden ja
vamman turvaa eikä kuolemantapausturvaa.
• vakuutusturvan voimassaolon ulkopuolella alkaneet
sairaudet tai sattuneet tapaturmat. Poikkeus: Ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneiden sairauksien tai tapaturmavammojen hoitokuluja voidaan korvata ryhmävakuutuksista
silloin, kun vakuutus sisältää hoitokuluturvan sekä sairauksien että tapaturmien varalta.
Tapaturmaturvista ei korvata sairauksia eikä sairausturvista tapaturmia. Tapaturmana ei korvata myöskään
• hyönteisen tai punkin pureman tai piston aiheuttamaa
vahinkoa
• vamman aiheuttamia psyykkisiä seurauksia
• kulumia, rappeumia tai muita sairausperäisiä löydöksiä.
Yksilölliset vakuutukset eivät kata sellaisia sairauksia,
vikoja ja vammoja, jotka terveysselvityksen ja lisäselvitysten
perusteella on rajattu vakuutuksen korvauspiirin
ulkopuolelle.
Lisäksi vakuutuksessa on joitakin turvakohtaisia rajoituksia,
joista löydät esimerkkejä alta. Kaikki rajoitukset on kerrottu
vakuutusehdoissa.

Hoitokulut, tapaturma/sairaus
Korvausta ei makseta muun muassa:
• lääkkeistä, jos vakuutus ei sisällä valinnaista lääketurvaa
• kivennäisaine-, vitamiini- tms. valmisteista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta tai hoidosta
• kuntoutuksesta tai terapiasta
• fysioterapiasta tai vastaavasta hoidosta, lukuun ottamatta
tästä vakuutuksesta korvatun leikkaus- tai kipsaushoidon
jälkeistä lääkärin määräämää fysioterapiaa

• plastiikkakirurgisesta tai kosmeettisesta hoidosta, tutkimuksesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä
• purtaessa aiheutuneiden hammasvahinkojen tai hammassairauksien hoidosta
• pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä
• välillisistä kustannuksista (esim. matkakulut, yöpymiskustannukset, ansionmenetys)
• vahingoista, jotka kuuluvat korvattavaksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisesta ammattiurheilijan tapaturmaturvasta.
• terveystarkastuksista, rokotuksista tai muusta ennaltaehkäisevästä hoidosta
• raskauteen, synnytykseen tai lapsettomuuteen liittyvästä
hoidosta
• näkökyvyn heikentymiseen, taittovirheeseen tai karsastukseen liittyvästä hoidosta, silmälaseista tai piilolaseista
• fysiologisiin muutoksiin liittyvistä lääkkeistä, tutkimuksista
tai hoidoista (esim. ikääntyminen, vaihdevuodet, erektiohäiriöt).

Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
Korvausta ei makseta muun muassa silloin, jos työkyvyttömyys
aiheutuu
• oireista, joita ei lääkärintutkimusten perusteella voida pitää
perusteltuina
• vahingosta, joka kuuluu korvattavaksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisesta ammattiurheilijan tapaturmaturvasta.

Lyhytaikainen työkyvyttömyys, sairaus
Korvausta ei makseta muun muassa silloin, jos työkyvyttömyys
aiheutuu
• oireista, joita ei lääkärintutkimusten perusteella voida pitää
perusteltuina
• raskaudesta, raskauden ehkäisystä tai keskeytyksestä,
synnytyksestä, lapsettomuushoidoista tai -tutkimuksista
• plastiikkakirurgisesta tai kosmeettisesta hoidosta,
tutkimuksesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden
aiheuttamista komplikaatioista

Pysyvä haitta, tapaturma
Korvausta ei makseta muun muassa silloin, jos pysyvä haitta
aiheutuu
• plastiikkakirurgisesta tai kosmeettisesta hoidosta,
tutkimuksesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden
aiheuttamista komplikaatioista

Vakava sairaus ja vamma
Korvausta ei makseta muun muassa:
• sellaisista sairauksista ja vammoista, jotka eivät sisälly tätä
turvaa koskevaan diagnoosilistaan vakuutusehdoissa.

Pysyvä työkyvyttömyys, tapaturma/sairaus
Korvausta ei makseta muun muassa silloin, jos työkyvyttömyys
aiheutuu
• plastiikkakirurgisesta tai kosmeettisesta hoidosta,
tutkimuksesta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden
aiheuttamista komplikaatioista
Jos pysyvän työkyvyttömyyden turvalaajuudeksi on valittu
suppea turva, korvaus voidaan maksaa vain vakuutusehdoissa

erikseen mainittujen diagnoosien aiheuttamasta pysyvästä
työkyvyttömyydestä.

Pidä huolta - suojeluohjeet
Vakuuttamiseen liittyy myös suojeluohjeita – niitä noudattamalla 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
huolto-ohjeita tulee noudattaa
• Tulta, palavia nesteitä ja kaasuja, räjähtäviä ja muita
vaarallisia aineita on käsiteltävä huolellisesti niin, ettei
niistä aiheudu vaaraa ja vahinkoa.
• Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä välittömästi suojaus- ja pelastustoimiin sekä muutoinkin kykyjensä
mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

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 vakuutuskirjassa.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa
• työntekijöiden lukumäärä, ikä ja sukupuoli
• vakuutuksen voimassaolo
• vakuutusturvan laajuus.
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.

67309 12/2021

Vakuutuksesi voi päättyä:
• kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
• kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy tai
kun vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy
• kun vakavan sairauden ja vamman tai pysyvän työkyvyttömyyden turvalla vakuutettu henkilö täyttää 65 vuotta
(vakuutusturva päättyy kuluvan vakuutuskauden loppuun)
• muiden turvien osalta vakuutetun täyttäessä 75 vuotta
(vakuutusturva päättyy kuluvan vakuutuskauden loppuun)
• vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos
vakuutusmaksua ei ole maksettu
• vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja
laeissa mainituissa tilanteissa.
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