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Mitä vakuutus kattaa? 

Henkivakuutuksesta maksetaan vakuutetun omaisille tai muulle 

nimetylle edunsaajalla kertakorvaus, jos vakuutettu kuolee sai-

rauden tai tapaturman johdosta. 

Henkivakuutus voi olla joko yhden hengen turva tai kahden hen-

gen yhteisturva. 

 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

 Henkivakuutus ei kata vakuutustapahtumaa, joka on sattunut 

ennen vakuutuksen voimaantuloa.  

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

Korvausta ei makseta esimerkiksi 

 jos vakuutettu on tehnyt itsemurhan ennen kuin vuosi on ku-

lunut vakuutuksen alkamisesta 

 vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseelli-

sesta selkkauksesta tai ydinvahingosta 

 Vakuutusturva ei ole voimassa vakuutetun osallistuessa so-

taan tai aseelliseen selkkaukseen eikä vakuutetun palvellessa 
kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin liittyvissä tehtä-

vissä. Tämä rajoitus ei koske henkivakuutusta vakuutetun pal-

vellessa kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin liitty-
vissä tehtävissä edellyttäen, että vakuutetun kuollessa on ku-

lunut vähintään vuosi vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta 

sekä vakuutuksen voimaansaattamisesta terveysselvityksellä. 

 

     

 
Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa. 

 

     

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutettavasta henkilöstä. Terveysselvityksessä tulee vastata oikein ja 

täydellisesti vakuutettavan henkilön terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. 

Maksaa vakuutusmaksu ajallaan. 
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista. 

Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille. 

     

Henkilövakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

Yritys: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö  
Asiamies: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 

Tuote: If Henkilövakuutus  
(Kuolemantapausturva) 
 

 

 

 

Tämä tuotetietoasiakirja antaa yleiskuvan vakuutuksesta ja siihen saatavilla olevista turvista. Täydelliset tiedot löytyvät vakuutusehdoista ja -oppaasta. 

Oman vakuutuksesi sisältö riippuu vakuutukseesi valitsemistasi turvista. Voit tarkistaa vakuutusturvasi sisällön vakuutuskirjastasi. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

If Henkilövakuutukseen valittavissa oleva Kuolemantapausturva (jäljempänä henkivakuutus) antaa turvaa sairaudesta tai tapaturmasta 
aiheutuvan kuolemantapauksen varalta. Henkivakuutusturvan myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Vakuutuksen myöntämi-
nen edellyttää terveysselvitystä.  
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Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille. 

Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten If toimittaa laskut. 

     

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi. 

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa aikaisintaan terveysselvityksen allekirjoituspäivästä. 

Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen. 

Vakuutusyhtiö päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisil-
moituksen lähettämisestä. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. 

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. 

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.  
 


