TERVEYSVAKUUTUS
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 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.
Ifin Terveysvakuutus koostuu useasta ratkaisuvaihto
ehdosta, joista yritys voi valita omiin tarpeisiinsa
aiten sopivan. Vaihtoehdot ovat:
– Solo
– Duo ja Duo Suora
– Trio
– Puhelin
– Heltti Hifi.
Kaikista vaihtoehdoista korvataan tapaturmien tai
sairauksien hoitokuluja jäljempänä esitetyn mukaisesti.
Valittavissa on myös muita kuin hoitokuluturvia esimer
kiksi työkyvyttömyyden, kuoleman tai vakavan sairauden
varalta.
Valitut vakuutusturvat on merkitty vakuutustarjoukseen
ja vakuutuskirjalle.

SOLO

Terveysvakuutus Solo kattaa sekä tapaturmien että
sairauksien tai vaihtoehtoisesti vain tapaturmien hoidon.
Solosta korvataan yleis- ja erikoislääkäritasoista hoitoa ja
tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään asti. Solo on
mahdollista valita myös vain leikkauksista aiheutuvat
hoitokulut kattavana suppeampana turvana.
Terveysvakuutus Solossa vakuutettu hakeutuu itse valit
semalleen lääkäriasemalle, maksaa ensin itse kulut ja
hakee niistä jälkikäteen korvausta Ifiltä osoitteessa
if.fi/henkilovahinko. Suosittelemme käytettäväksi maanlaajuista lääkäriasemien kumppaniverkostoamme.

DUO JA DUO SUORA

Terveysvakuutus Duo kattaa aina sekä tapaturmien että
sairauksien hoidon. Duosta korvataan erikoislääkäri
tasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään
asti. Duo on sovitettu yhteen yrityksen työterveyshuollon
kanssa siten, että työterveyden piiriin kuuluvat perus
terveydenhoito ja esim. peruslaboratoriotutkimukset.
Vakuutuksesta korvataan tämän ylittävä hoito, kuten
käynnit erikoislääkärillä, tutkimukset (esim. MRI) ja
leikkaukset.
Terveysvakuutus Duossa vakuutettu hakeutuu aina ensin
työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri antaa tarvittaessa
lähetteen jatkohoitoon ja tutkimuksiin. Duo Suorassa
vakuutettu voi hakeutua työterveyshuoltopaikassaan
myös suoraan erikoislääkärille käymättä ensin työterveys
lääkärin vastaanotolla.

TRIO

Terveysvakuutus Trio on osa If Terveys Trio -ratkaisua.
If Terveys Trio sisältää työterveyshuollon, työtapaturma
vakuutuksen ja Terveysvakuutus Trion. Työterveyshuollon
tuottaa Lääkärikeskus Aava.

Terveysvakuutus Trio kattaa aina sekä tapaturmien että
sairauksien hoitokuluja. Triosta korvataan erikoislääkäri
tasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään
asti. Trio on saumaton kokonaisuus työterveyshuoltosopi
muksen kanssa siten, että työterveyden piiriin kuuluvat
ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, perusterveydenhoito
ja esim. peruslaboratoriotutkimukset. Vakuutuksesta
korvataan tämän ylittävä hoito, kuten käynnit erikois
lääkärillä, tutkimukset (esim. MRI) ja leikkaukset.
If Terveys Triossa ja siihen kuuluvassa Terveysvakuutus
Triossa vakuutetuilla on käytössä If Hoitotie -palvelu.
Vakuutettu voi soittaa If Hoitotien numeroon kaikissa
terveyteensä liittyvissä kysymyksissä. If Hoitotie -palvelun
tuottaa Lääkärikeskus Aava.
Trio-ratkaisussa hoitokuluturvaa voi täydentää työnteki
jöiden hyvinvointia tukevilla lisätuotteilla. Henkisen
hyvinvoinnin tuki ja Elintapamuutoksen tuki ovat valitta
vissa ainoastaan Trion yhteydessä. Jos lisätuotteita on
valittu, se on mainittu vakuutustarjouksessa ja vakuutus
kirjalla.
PUHELIN
Terveysvakuutus Puhelin kattaa sekä tapaturmien että
sairauksien tai vaihtoehtoisesti vain tapaturmien hoidon.
Vakuutuksesta korvataan yleis- ja erikoislääkäritasoista
hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutusmäärään asti.
Puhelin-mallissa vakuutettu soittaa vahingon satuttua
Terveystalon palvelunumeroon. Puhelun aikana asiakas
palvelija täyttää korvaushakemuksen ja varaa lääkäriajan.
Vakuutettu saa hoidon maksutta lukuun ottamatta oma
vastuuta, jonka hän maksaa käyntinsä yhteydessä.
HELTTI HIFI
Terveysvakuutus Heltti Hifi kattaa aina sekä tapaturmien
että sairauksien hoidon. Heltti Hifistä korvataan erikois
lääkäritasoista hoitoa ja tutkimuksia valittuun vakuutus
määrään asti. Heltti Hifi on sovitettu yhteen yrityksen
työterveyshuollon kanssa siten, että työterveyden piiriin
kuuluvat perusterveydenhoito ja esim. peruslaboratorio
tutkimukset.
Heltti Hifi -mallissa vakuutettu soittaa vahingon satuttua
Helttilinjan palvelunumeroon. Helttilinjan hoitaja arvioi
hoidon tarpeen ja ohjaa vakuutetun oikealle terveyden
huollon ammattilaiselle.
MUUT KUIN HOITOKULUTURVAT
Valittavissa ovat myös seuraavat turvat työkyvyttömyyden,
pysyvän haitan, vakavan sairauden ja kuolemantapauk
sen varalta:
– Lyhytaikainen työkyvyttömyys, tapaturma
– Lyhytaikainen työkyvyttömyys, sairaus (valittavissa vain
yksilölliseen vakuutukseen)
– Pysyvä haitta, tapaturma
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– Vakava sairaus ja vamma
– Pysyvä työkyvyttömyys, tapaturma (valittavissa vain
yksilölliseen vakuutukseen)
– Pysyvä työkyvyttömyys, sairaus (valittavissa vain
yksilölliseen vakuutukseen)

– Kuolemantapausturva, tapaturma
– Kuolemantapausturva, sairaus (turvan myöntää
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum Life tai
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva).

MIHIN VAKUUTUS
perustuu?

Henkilöryhmälle voidaan valita yrityksen tarpeiden
mukaan joko Solo, Duo, Duo Suora, Trio, Puhelin tai
Heltti Hifi -ratkaisu. Yksilöllisessä vakuutuksessa vaihto
ehtoina ovat Solo ja Puhelin.

Henkilöt voidaan joko vakuuttaa ryhmänä tai yksilöllisellä
vakuutuksella (yrittäjä tai yksittäinen työntekijä).
Vakuutus perustuu henkilöiden lukumäärään, ikään ja
sukupuoleen.

Yksilöllisen vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on
Ifin hyväksymä terveysselvitys.

VAIHTOEHDOT

– turvatasot
Terveysvakuutuksen hoitokuluturvan kattavuus voidaan
valita seuraavista vaihtoehdoista:
– Tapaturman aiheuttamat hoitokulut, laaja turva
mahdollista valita ratkaisuissa Solo ja Puhelin)
– Tapaturman ja sairauden aiheuttamat hoitokulut,
laaja turva (mahdollista valita ratkaisuissa Solo,
Duo, Duo Suora, Trio, Puhelin ja Heltti Hifi)

– Tapaturman ja sairauden aiheuttamat hoitokulut,
suppeampi leikkausturva (mahdollista valita vain
Solo-ratkaisussa).
Vakuutus toimii saumattomasti yhteen erilaisten työ
terveyshuoltoratkaisujen kanssa. Seuraava kuva havainnollistaa asiaa.

TYÖTERVEYSHUOLLON TASOT
RATKAISUN KATTAVUUS
MUU ERIKOISLÄÄKÄRIHOITO,
TUTKIMUKSET JA LEIKKAUKSET

SOLO,
PUHELIN

DUO,
DUO SUORA,
HELTTI HIFI

ERIKOISLÄÄKÄRIKONSULTAATIOT

Työterveyshuollon
kumppani

SAIRAANHOITO (KELA II)

LAKISÄÄTEINEN MINIMITASO
(KELA I)

Asiakkaan
tarpeen
mukaan
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TRIO

VOIMASSAOLO
Terveysvakuutus on voimassa ympäri vuorokauden sekä
työssä että vapaa-aikana.
Vakuutus kattaa myös urheiluharrastuksia lisenssinalaista
urheilua ja riskialttiita lajeja lukuun ottamatta. Riski
alttiita lajeja ovat esimerkiksi kiipeily, moottoriurheilu,
kamppailulajit ja sukellus. Lisenssinalainen urheilu on
mahdollista sisällyttää lisämaksusta yksilölliseen vakuu
tukseen. Riskialttiit lajit on mahdolllista sisällyttää lisä
maksusta niin yksilölliseen kuin ryhmävakuutukseenkin.

Vakuutus päättyy kun vakuutetun työsuhde vakuutuksen
ottajaan päättyy, vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy tai
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on
täyttänyt 70 vuotta.

MITÄ TERVEYSVAKUUTUS KORVAA
ja miten

HOITOKULUT

Vakuutuksesta korvataan valitun vaihtoehdon mukaisesti
joko ainoastaan tapaturmista tai sekä tapaturmista että
sairauksista aiheutuneita hoitokuluja, kuten lääkärin
palkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja hoitoja
sekä sairaalamaksuja valittuun vakuutusmäärään asti.
Lääkkeet korvataan, jos yritys on sisällyttänyt lääke
korvaukset vakuutukseensa.
Ryhmävakuutus kattaa myös ennen vakuutuksen
voimaantuloa ilmenneiden sairauksien hoidon.

HENKISEN HYVINVOINNIN TUKI

Tästä Trion valinnaisesta lisätuotteesta korvataan käynte
jä psykologilla ja psykoterapeutilla silloin kun vakuutetun
työkyky on heikentynyt. Yritys voi valita turvalaajuuden
kolmesta eri vaihtoehdosta:
– Psykologinen apu: 10 käyntiä psykologilla
– Lyhytpsykoterapia: 20 käyntiä psykoterapeutilla
– Psykologinen apu ja lyhytpsykoterapia: molemmat
edellä mainitut

ELINTAPAMUUTOKSEN TUKI

Tästä Trion valinnaisesta lisätuotteesta korvataan vakuu
tetun osallistuminen ryhmähoitona joko uniryhmään tai
painonhallinta- ja liikuntaryhmään silloin kun lääkäri on
määrännyt kyseistä ryhmähoitoa vakuutetun sairauden
hoitoon.

MUUT KUIN HOITOKULUTURVAT

Työkyvyttömyyden, vakavien sairauksien ja kuoleman
tapauksen varalle valittavissa olevista tuotteista korvataan
ansionmenetyskorvauksia ja pysyviä korvauksia seuraa
valla tavalla:
LYHYTAIKAINEN TYÖKYVYTTÖMYYS, TAPATURMA
Vakuutuksesta korvataan päivärahaa työkyvyttömyys
ajalta 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 pysyvän haitan korvaus jos
vakuutetulle aiheutuu vakuutusturvan voimassaoloaika
na 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 pahanlaatui
nen kasvain, sydäninfarkti, vakava palovamma tai aivo
verenvuoto (tarkempi luettelo sairauksista ja vammoista
löytyy vakuutusehdoista). Turvan kohteeksi voidaan valita
vakuutettu, vakuutetun lapsi vai molemmat.
PYSYVÄ TYÖKYVYTTÖMYYS, TAPATURMA
Vakuutuksesta korvataan kertakorvaus pysyvästä työ
kyvyttömyydestä 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 työ
kyvyttömyydestä jos vakuutettu tulee sairauden johdosta
pysyvästi työkyvyttömäksi. Turvan laajuudeksi voidaan
valita:
– Laaja työkyvyttömyysturva (kaikki diagnoosit)
– Suppea työkyvyttömyysturva (nimetyt diagnoosit)
– Yhdistelmäturva (suppea ja laaja)
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KUOLEMANTAPAUSTURVA, TAPATURMA
Vakuutuksesta korvataan kuolemantapauskorvaus edun
saajalle vakuutetun kuoltua kun kuoleman on aiheutta
nut tapaturma. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vain
jos vakuutettu kuolee ennen kuin tapaturmasta on kulu
nut kolme vuotta ja vakuutus on voimassa vakuutetun
kuolinhetkellä.

KUOLEMANTAPAUSTURVA, SAIRAUS
Vakuutuksesta korvataan kuolemantapauskorvaus edun
saajalle vakuutetun kuoltua kun kuoleman on aiheutta
nut sairaus. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että vakuutusturva on voimassa vakuutetun kuolin
hetkellä.

ESIMERKKEJÄ

rajoituksista
Terveysvakuutuksen hoitokuluturva korvaa tapaturmien
ja sairauksien hoidosta aiheutuvia kuluja edellä esitelty
jen tuotelaajuuksien mukaisesti. Turvaan liittyy kuitenkin
joitain rajoituksia. Löydät korvattavat tapahtumat ja
vakuutusturvien kaikki rajoitukset vakuutusehdoista.

– rokotuksista tai terveystarkastuksista
– liikalihavuuden tutkimisesta tai hoidosta
– ikääntymisen tai muiden fysiologisten muutosten
lieventämiseen tarkoitetusta hoidosta
– matkoista tai majoituksesta.

Alla on kerrottu esimerkkejä Terveysvakuutukseen liitty
vistä rajoituksista.

Terveysvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka
– on syntynyt vakuutusehdoissa luetelluissa riskialttiissa
lajeissa (mm. kiipeily, moottoriurheilu, kamppailulajit,
sukellus). Rajoitus voidaan poistaa lisäsopimuksella.
– on syntynyt lisenssinalaisessa urheilussa. Yksilöllisestä
Terveysvakuutuksesta rajoitus voidaan poistaa lisäsopi
muksella. Ryhmävakuutuksessa rajoitus on aina
voimassa.

Korvausta ei makseta esimerkiksi
– kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto tai rohdos
valmisteista
– kosmeettisesta hoidosta tai leikkauksista
– hammashoidosta muilta osin kuin tapaturma
vammojen hoidosta
– näkökyvyn heikentymisen tai taittovirheen hoidosta
– raskaudesta, synnytyksestä tai lapsettomuuden
hoidosta

Jos riskialttiit lajit tai lisenssiurheilu on sisällytetty
vakuutukseen, siitä on maininta vakuutustarjouksessa
ja vakuutuskirjalla.

PIDÄ HUOLTA

– suojeluohjeet
Vakuuttamiseen liittyy myös suojeluohjeita – niitä nou
dattamalla ehkäiset vahinkojen syntymistä ja pienennät
vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa
seurata korvauksen alentaminen tai epääminen.
Tutustu vakuutuksen mukana saamiisi suojeluohjeisiin ja
toimi niiden mukaan.
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Lue lisää

if.fi/yritys

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.

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 työn
tekijä (työsuhde päättyy) tai jos yritystoimintasi päättyy.
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole
maksettu, If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuoro
kauden 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.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA
SEN PÄÄTTYMINEN
Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerral
laan. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksenotta
jan tulee ilmoittaa viipymättä mahdollisista muutoksista
tai virheistä vakuutuksenottajaa tai vakuutettuja koske
vissa 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
– kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy
tai kun vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy
– kun vakuutettu täyttää 70 vuotta tai kun vakavan sai
rauden ja vamman turvalla vakuutettu henkilö täyttää
60 vuotta (tällöin vakuutus päättyy kuluvan vakuutus
kauden loppuun)
– vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden,
jos vakuutusmaksua ei ole maksettu
– vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa
ja laeissa mainituissa tilanteissa.

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