VAPAAEHTOINEN
TYÖAJAN TAPATURMAVAKUUTUS
ULKOMAANTYÖSSÄ
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus ulkomaantyössä on
työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukainen vapaaehtoinen vakuutus,
jonka työantaja voi ottaa ulkomailla työskentelevälle työntekijälleen.

Vakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

eläketurvan. Työntekijän tulee kuulua Suomen sosiaali
turvalainsäädännön alaisuuteen työskentelyn alkaessa.

Vakuuttaa voidaan vain sellaiset Suomesta lähetetyt tai
paikalta palkatut työntekijät, joille työnantaja voi järjestää
työntekijän eläkelain 150 §:n 2-4 momentissa mainitun

Vakuutuksen sisältö ja maksettavat korvaukset perustuvat
työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

VOIMASSAOLO
Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus ulkomaantyössä on voimassa työssä, työntekopaikan alueella
ja laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin myös työntekopaikan alueen ulkopuolella kaikkialla maailmassa.
Työmatkat ja muu työtehtävien vuoksi matkustaminen kuuluvat myös vakuutuksen piiriin.

MIHIN VAKUUTUS KORVAA
ja miten

Työtapaturma tai ammattitauti eli vahinkotapahtuma
korvataan, kun
– vahinkotapahtuma on laissa olevan määritelmän
mukainen
– vahinkotapahtuma on sattunut laissa mainituissa
olosuhteissa ja
– vamma tai sairaus on todennäköisessä lääketieteelli
sessä syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan.
Korvausetuudet määräytyvät työtapaturma- ja ammatti
tautilain (459/2015) mukaan, eikä niistä voi erikseen
sopia.

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET
SAIRAANHOITOKULUT
Vakuutus korvaa tapaturman tai ammattitaudin vuoksi
annetun sairaanhoidon aiheuttamat tarpeelliset kustan
nukset. Sairaanhoitoa ovat muun muassa lääkärinhoito,
lääkkeet, tekojäsenet ja muut apuvälineet. Sairaanhoito
kulut korvataan ilman aika- ja euromääräistä ylärajaa.
TUTKIMUSKULUT
Vakuutuksesta korvataan perustellut ja tarpeelliset lääkä
rintutkimuskulut sen selvittämiseksi, onko kysymyksessä
vahingon aiheuttama vamma tai ammattitauti. Nämä
kulut korvataan, vaikka vamma tai sairaus ei osoittautui
sikaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella
korvattavaksi.

ESINEVAHINGOT
Vakuutuksesta korvataan tapaturman yhteydessä särky
neet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidok
set sekä tekojäsenet. Korvauksen maksaminen edellyttää,
että tapaturma on aiheuttanut jonkin vamman.
KODINHOIDON LISÄKUSTANNUKSET
Jos vahingoittunut ei vahingon aiheuttaman vamman
vuoksi kykene hoitamaan kotiaan, vakuutuksesta makse
taan kohtuullinen korvaus tästä aiheutuneista välittömis
tä lisäkustannuksista enintään vuoden ajalta tapaturman
sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä.
HOITOTUKI
Vakuutuksesta maksetaan hoitotukea, jos vahingoittunut
on vamman tai sairauden vuoksi hoidon, avun, valvon
nan tai ohjauksen tarpeessa.
VAATELISÄ
Vakuutuksesta maksetaan vaatelisää, jos vahingoittunut
vahingon seurauksena käyttää vähintään kolmen kuu
kauden yhtäjaksoisen ajan apuvälinettä, joka aiheuttaa
vaatteiden kulumista.
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ANSIONMENETYSKORVAUKSET

KUNTOUTUSKUSTANNUKSET

PÄIVÄRAHA
Päivärahaa maksetaan, jos vakuutettu on kokonaan tai
osittain kykenemätön tekemään työtään vähintään
kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun
ottamatta. Päivärahan suuruus määräytyy vakuutuksen
ottaneen työnantajan työssä saadun työansion perusteel
la. Jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden, korvaus muut
tuu tapaturmaeläkkeeksi.

PERHE-ELÄKE

TAPATURMAELÄKE
Tapaturmaeläkettä maksetaan, kun vakuutetun työkyky
on tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi päivä
rahakauden jälkeen vähentynyt vähintään kymmenellä
prosentilla ja hänen työansionsa ovat alentuneet. Vakuu
tetulla on oikeus tapaturmaeläkkeeseen, jos hän ei lain
kaan pysty palaamaan työhön tai jos hän palaa työhön
alentunein ansioin (osaeläke).
KUNTOUTUSRAHA
Kuntoutusrahaa maksetaan, kun vakuutettu osallistuu
vahingon seurauksena ammatilliseen kuntoutukseen,
josta on sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Samalta ajalta
vakuutettu ei saa päivärahaa tai tapaturmaeläkettä.

Vakuutuksesta korvataan lääkärin määräämä lääkinnälli
nen kuntoutus. Samoin kuntouttamiskustannuksina
korvataan esimerkiksi henkilön koulutus uuteen ammat
tiin. Kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa ja
korvataan tarpeelliset kulut opintovälineiden hankkimi
sesta, matkoista koulutuspaikkakunnalle sekä elämisestä
muualla kuin kotipaikalla.

Jos vakuutettu menehtyy työtapaturman tai ammatti
taudin seurauksena, hänen edunsaajillaan on oikeus
perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläke myönnetään lesken
eläkkeenä ja/tai lapseneläkkeenä.

HAUTAUSAPU

Vakuutuksesta maksetaan hautausapuna kiinteä kerta
korvaus.

ESIMERKKEJÄ RAJOITUKSISTA

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi yrittäjätoiminnassa
sattunutta vakuutustapahtumaa. Tarkemmat tiedot kor
vattavista vahinkotapahtumista ja rajoituksista löydät työ
tapaturma- ja ammattitautilaista sekä vakuutusehdoista.

PYSYVÄ HAITTA

Vakuutuksesta maksetaan haittarahaa tapaturman ja
ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta.
Yleisellä haitalla tarkoitetaan vahinkotapahtumasta
aiheutuvaa toimintakyvyn heikentymistä. Haittarahan
suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein. Tarkem
mat säännökset vammojen ja sairauksien haitan arvioin
nista annetaan haittaluokituksessa, josta säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

VAKUUTUS

on sopimus
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat
vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturvaa ei voi saada
voimaan takautuvasti. Vakuutus on voimassa toistaiseksi
kalenterivuoden kerrallaan.
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus halua
mastaan ajankohdasta. Tällöin vakuutus päättyy aikaisin
taan siitä hetkestä, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on
saapunut Ifiin.
Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja asetetaan
konkurssiin tai ulosottoviranomainen toteaa vakuu
tuksenottajan varattomaksi tai tämän olinpaikan tunte
mattomaksi.

Ifillä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja
on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksami
sen tai Ifille on annettu vakuutus- tai korvausasiassa
tahallisesti vääriä tai puutteellisia tietoja. Tällöin vakuu
tus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämi
sestä.

VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN

Vakuutusmaksu määräytyy kalenterivuosittain vakuutus
yhtiön hallituksen hyväksymien maksuperusteiden
mukaan. Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiöllä
käytettävissä olevien tietojen perusteella. Vakuutuksesta
peritään vähintään maksuperusteiden mukainen
minimivakuutusmaksu.
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Esimerkkejä tällaisista ilmoitettavista tiedoista ovat:
– Muutokset työntekijän tekemässä työssä
(ammattiluokka)
– Muutokset työntekijän työansiossa
– Yrityksen toimiala.

if.fi/yritys
Yrityspalvelut p. 010 19 15 00
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö.
Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.
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Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan Ifille työ
tapaturma- ja ammattitautiriskin arviointia, vakuutus
maksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten tar
peelliset tiedot. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tiedot
vakuutusta haettaessa tai viimeistään 14 päivän kuluessa
vakuutuksen alkamisesta. Kalenterivuoden aikana tapah
tuneista olennaisista muutoksista on tehtävä ilmoitus
viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa
muutoksesta.

