Vakavan sairauden turva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
ja OP-Henkivakuutus Oy, 1030059-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Vakavan sairauden turva

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot turvasta annetaan tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakavan sairauden turva on vapaaehtoinen vakuutus. Se on vakuutuspaketti, josta maksetaan vakuutetun valitsema kertakorvaus, jos hän sairastuu
vakavasti (11 korvattavaa vahinkotapahtumaa), vammautuu tapaturman seurauksena pysyvästi tai menehtyy korvattavaan vahinkotapahtumaan tai
tapaturmaisesti. Kertakorvauksen suuruudeksi voi valita 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 tai 100 000 euroa.
Vakuutettu voi käyttää verottoman kertakorvauksen haluamallaan tavalla. Jos vakuutettu menehtyy, korvaus maksetaan hänen valitsemalleen
edunsaajalle.
Voit ottaa Vakavan sairauden turvan, jos olet 18-59-vuotias, vakuutuksen edellyttämällä tavalla terve ja kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset
12 kuukautta.

Mitä vakuutus kattaa?
Seuraavat sairaudet tai vakuutustapahtumat:

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata

Syöpä, ei kuitenkaan esimerkiksi kasvaimen esiaste tai
immuunipuutostilan yhteydessä esiintyvä kasvain

X

muita kuin kohdassa Mitä vakuutus kattaa mainitut
vakuutustapahtumat

Sydäninfarkti, joka on varmennettu

X

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito.
Yhden suonen ohituksesta korvataan puolet ja pallolaajennushoidosta 20 % vakuutusmäärästä enintään kaksi (2)
kertaa vakuutussopimuksen voimassaoloaikana.

kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen alkamisesta
diagnosoitua syöpää

X

pysyvää haittaa, jonka suuruus jää alle 60 %.

Munuaisten vajaatoiminta, joka on johtanut keinomunuaishoitoon
Aivohalvaus, josta jää pysyvät muutokset
Suuri elinsiirto, jossa vakuutettu on vastaanottajana sydämen, keuhkon, maksan, haiman, munuaisen tai luuytimen
siirrossa
Halvaus, täydellinen, vähintään kaksi raajaa
MS-tauti, josta on varmennettu diagnoosi ja joka on
aiheuttanut oireet, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti
vähintään kuusi (6) kuukautta välittömästi korvausta edeltävänä aikana.
Suuri palovamma, josta jää pysyviä ihomuutoksia (III aste),
vähintään 20 % ihon pinta-alasta.
Sokeus, näön menetys molemmista silmistä
Kooma, joka kestää vähintään kuukauden.
Tapaturmaisen pysyvän haitan, jonka haitta-asteen tulee
olla vähintään 60 %, mikä vastaa haittaluokkaa 12. Pysyvän
haitan tulee ilmetä kahden vuoden kuluessa tapaturmasta.
Kuolemisen yllämainittuihin vakuutustapahtumiin tai tapaturmaisesti.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Kertakorvaus maksetaan yhdestä sairaudesta tai tapahtumasta.
Vakavan sairauden tai vakuutustapahtuman osalta ei korvata
hyvänlaatuista kasvainta tai kasvaimen esiastetta
muuta ihosyöpää kuin melanooma
alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutuksesta, tai HIV-tartunnasta tai aidsista aiheutuvaa vakavaa sairautta.
Tapaturmaista pysyvää haittaa ei korvata, jos vammautumisen
syynä on
leikkaus tai muu lääketieteellinen toimenpide, jos sitä ei ole
tehty tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitamiseksi
alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutus.
Tapaturmaista kuolemaa ei korvata, jos sen syynä on
itsemurha, joka on tehty ennen kuin vuosi on kulunut
vakuutuksen alkamisesta
vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama vahinkotapahtuma.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.

ʸ

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai jos
niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia, esimerkiksi tupakoinnissa..

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava kuukausittain eräpäivään mennessä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakavan sairauden turva tulee voimaan vakuutushakemuksessa ilmoitettuna päivänä edellyttäen, että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen.
Vakuutus päättyy, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta tai kun vakuutusyhtiö on maksanut täyden kertakorvauksen. Vakuutus päättyy myös,
jos vakuutuksenottaja irtisanoo sen. Myös vakuutusyhtiö voi tietyissä tilanteissa irtisanoa vakuutuksen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

