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Mitä vakuutus kattaa? 

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaiset vakuutusturvat, jos 

ne ovat saatavilla vakuutettavalle henkilölle ja valittu vakuutuk-

seen. Lapsen vakuutusturvaan kuuluu tapaturmavakuutukset.  

 Tapaturman aiheuttamat hoitokulut yhteensä valittuun va-

kuutusmäärään saakka 

 Päiväraha tapaturman aiheuttaman sairausloman ajalta 

 Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä hai-

tasta. Korvaus maksetaan haitta-asteen osoittamassa suh-

teessa vakuutusmäärään.  

 Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 

 Kuolemantapausturva, kertakorvaus sairauden tai tapatur-

man aiheuttamasta kuolemasta. 

 

Lisäetu 

 Vakuutus sisältää lisäksi jokaiselle vakuutetulle myönnetyn 
veloituksettoman Selviytymisturvan kuoleman varalta. Kes-

kinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva päättää kulloinkin voimassa-

olevan lisäedun määrän. 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

Vakuutus ei kata esimerkiksi 

 ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneita sairauksia ja syn-

tyneitä vammoja sekä vakuutettavan terveydentilan vuoksi 
vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattuja sairauksia 

tai vammoja. 

 kilpaurheilussa ja riskialttiissa harrastuksissa syntyviä vam-

moja. Urheilurajoitus ei koske alle 18-vuotiaita. 

 vakuutusturvan päättymisen jälkeen syntyviä sairauden ja ta-

paturman aiheuttamia hoitokuluja. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

Korvausta ei makseta esimerkiksi 

 jos tapaturma on aiheutunut alkoholista tai muusta huumaa-

vasta aineesta tai lääkeaineen väärinkäytöstä.  

 siltä osin kuin muu sairaus tai vika on olennaisesti myötävai-

kuttanut vammaan, sairauteen tai niiden parantumiseen. 

 kuolemantapauksesta, jos vakuutettu on tehnyt itsemurhan 

ennen kuin vuosi on kulunut vakuutuksen alkamisesta. 

 Jokaisella yksittäisellä vakuutusturvalla on korvauksen mak-
samiseen liittyviä rajoituksia. Vakuutusturvien tarkka kor-

vauspiiri on kerrottu vakuutusehdoissa. 

 

     

 
 
Primus henki- ja tapaturmavakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

Yritys: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Tuote: Primus henki- ja tapaturmavakuutus 
 

 

 

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? 

Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu henki- ja tapaturmavakuutus.   

Primus-vakuutus turvaa sairauksien ja tapaturmien aiheuttamien kulujen ja seurausten varalta. Aikuisten Primus-vakuutuksen laajuu-
den voi valita tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lasten Primus-vakuutuspaketti kattaa tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut ja pysyvän 
haitan kertakorvauksen sekä tapaturmaisen kuoleman.  

Vakuutuksen myöntäminen edellyttää terveysselvitystä. tapaturmavakuutusta lukuun ottamatta. Vakuutettujen tulee asua Suomessa 
vakinaisesti yli kuusi kuukautta vuodessa. Heidän vakinaisen kotipaikkansa tulee olla Suomessa, ja heidän on kuuluttava Suomen sai-
rausvakuutuslain piiriin. 

http://www.kalevavakuutus.fi/
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Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa. 

     

     

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat ja tarkat tiedot pyydetyistä asioista, kuten vakuutettavasta henkilöstä ja järjestön jäsenyydestä. Yhtiö voi 

tarvittaessa tarkastaa vakuutuksenottajan jäsenyyden järjestössä. Terveysselvityksessä tulee vastata oikein ja täydellisesti vakuutettavan hen-

kilön 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? 

Vakuutusmaksut laskutetaan asiakkaan valinnan perusteella sekä ostokanavasta ja laskutustavasta riippuen enintään 12 kertaa vuodessa. Las-

kutustapoina ovat e-lasku, suoramaksu tai paperilasku. 

     

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

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

Kaikki vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutuksenottaja eroaa järjestöstä tai kuolee tai jonka aikana 

järjestösopimus päättyy.  

Aikuisten vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana he täyttävät järjestösopimuksessa sovitun ja vakuutuskirjassa 

mainitun päättymisiän.  

Lapsen vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana hän täyttää 25 vuotta. 

Vakuutus päättyy myös, jos vakuutuksenottaja irtisanoo sen. Myös vakuutusyhtiö voi tietyissä tilanteissa irtisanoa vakuutuksen.  

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. 

Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.  

 
 

http://www.kalevavakuutus.fi/

