Henkilövakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: If Henkilövakuutus

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?
Henkilövakuutus kattaa laajimmillaan monenlaisia riskejä. Se antaa turvaa sairauksien ja tapaturmien varalta. Henkilövakuutuksen laajuuden voit valita Ifin tarjoamista vaihtoehdoista. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää terveysselvitystä, tapaturmavakuutusta lukuun
ottamatta.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaiset vakuutusturvat, jos
ne ovat saatavilla vakuutettavalle henkilölle ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi
ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneita sairauksia ja syntyneitä vammoja sekä vakuutettavan terveydentilan vuoksi
vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattuja sairauksia
tai vammoja

Tapaturman aiheuttamat hoitokulut yhteensä valittuun vakuutusmäärään (enintään 100 000 €) saakka. Mahdollinen
omavastuu veloitetaan yhtä vakuutuskautta kohden.

kilpaurheilussa ja riskialttiissa harrastuksissa syntyviä vammoja. Vakuutusturvan voi lisämaksusta laajentaa kattamaan
myös em. urheilua. Rajoitus ei koske alle 12-vuotiaita.

Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Korvaus maksetaan haitta-asteen osoittamassa suhteessa vakuutusmäärään (enintään 500 000 €).

vakuutusturvan päättymisen jälkeen syntyviä sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja

Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Vakuutusmäärä enintään 500 000 €.
Päiväraha tapaturman aiheuttaman sairausloman ajalta. Vakuutusmäärä enintään 100 €/pvä.
Sairauden ja tapaturman aiheuttamat hoitokulut yhteensä
valittuun vakuutusmäärään (enintään 200 000 €) saakka.
Omavastuu veloitetaan yhtä vakuutuskautta kohden.

matkavakuutusta. Matkavakuutus on saatavilla erillisenä
tuotteena.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Päiväraha sekä sairauden että tapaturman aiheuttaman sairausloman ajalta. Vakuutusmäärä enintään 300 €/pvä.
Kertakorvaus sellaisesta pysyvästä työkyvyttömyydestä,
joka aiheutuu ehdoissa mainituista diagnooseista. Vakuutusmäärä enintään 250 000 €. Kuntoutustuen ajalta maksetaan
osakorvaus.
Sopeutumiskorvaus vakavaan sairauteen tai vammaan. Vakuutusmäärä enintään 50 000 €. Maksetaan kertakorvauksena ehdoissa mainituista diagnooseista. Kasvainten kohdalla karenssiaika.

Korvausta ei makseta esimerkiksi
jos sairaus tai työkyvyttömyys on aiheutunut alkoholista tai
muusta huumaavasta aineesta tai lääkeaineen väärinkäytöstä
siltä osin kuin muu sairaus tai vika on olennaisesti myötävaikuttanut vammaan, sairauteen tai niiden parantumiseen
hoitokuluista, työkyvyttömyydestä ja sairaalahoidosta, jos ne
johtuvat esim. raskaudentilasta, synnytyksestä tai lapsettomuudesta
vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauksesta tai ydinvahingosta

Henkivakuutus, kertakorvaus kuolemantapauksissa. Vakuutusmäärä enintään 1 500 000 €.

kaikista hoitokuluista (esim. matkakulut, terapia ja kuntoutus)

Lisäturvat
Tapaturman hoitokulujen lisäturva rasitus- ja sairausperäisiin vammoihin. Korvaa laajemmin myös fysikaalista hoitoa.
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Fysikaalisen hoidon lisäturva sairauden ja tapaturman aiheuttamiin hoitokuluihin

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa.
Sairauden hoitokuluina ja Tapaturman hoitokulujen lisäturvasta korvataan kuitenkin vain Suomessa syntyneitä hoitokuluja.

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.

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 If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi.
Vakuutuksissa, joiden myöntäminen edellyttää terveysselvitystä, Ifin vastuu alkaa aikaisintaan terveysselvityksen allekirjoituspäivästä.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
If päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen
lähettämisestä.
Ifillä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä Ifille kirjallisesti.

