Turvaa itsesi ja taloutesi
Ota Vakavan sairauden turva
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Ajattele turvallista
huomista jo tänään
Oletko miettinyt, mitä tarvitset selviytyäksesi vakavasta sairaudesta
tai vammautumisesta? Miten perheesi toimeentulon käy, jos menehdyt?
Talo ja auto on vakuutettu, mutta tärkein jää usein vakuuttamatta. Vakavia onnettomuuksia sattuu vuosittain tuhansia, joka kolmas
suomalainen saa elämänsä aikana syövän ja yhdeksän työikäistä päivässä aivohalvauksen.
Vaikka moni sairastuu vakavaan sairauteen, yhä useampi paranee
kehittyvien hoitojen ja lääkkeiden ansiosta. Kun vakava sairaus yllättää, on tärkeintä saada parasta mahdollista hoitoa nopeasti. Yhtä
tärkeää on varmistaa, ettei sairastuminen horjuta perheen taloutta,
jotta voi keskittyä itsensä hoidattamiseen ja paranemiseen.

Sairauspäiväraha kattaa vain perustoimeentulon
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Sairauspäiväraha

Lähde: kela.fi 2019

Yllä olevasta taulukosta näet palkansaajan sairauspäivärahan tason.
Hoitovapaalla oleva, opiskelija tai työtön saa usein vain vähimmäispäivärahan. Yrittäjän päiväraha riippuu hänen ilmoittamastaan työtulosta. Yrittäjän vakava sairastuminen voi vaarantaa koko yritystoiminnan jatkumisen.
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Kattavaa ja helppoa
vakuutusturvaa
Vakavan sairauden turva on kattavin Suomessa myynnissä oleva vakuutuspaketti, jonka saat vain osuuspankeista.

•
•
•
•
•
•

Kattaa 11 Suomessa yleistä vakavaa sairautta, niihin kuolemisen,
tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman.
On voimassa kaikkialla maailmassa, työ- ja vapaa-ajalla ilman
urheilurajoituksia.
Saat valitsemasi kertakorvauksen verottomana heti, kun korvattava vakava sairaus on todettu.
Korvaus ei vaikuta Kelan tai muiden vakuutuksien korvauksiin.
Kuolintapauskorvaus auttaa läheisiäsi.
Vakuutusmaksu on edullisempi tupakoimattomalle ja hoituu
vaivatta e-laskulla tai suoramaksulla.
Verottoman kertakorvauksen voit
käyttää haluamallasi tavalla.

Kertakorvaus sinun tarpeisiisi
Vakavan sairauden turvasta maksetaan vakuutetun valitsema kertakorvaus, joka on vakuutetulle maksettuna veroton.
Valittavat vakuutusmäärät ovat:

•
•
•
•
•

100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €

Vakuutettuna saat itse päättää, mihin korvauksesta saadun rahan
käytät. Korvaus mahdollistaa mm.

•
•
•
•
•
•
•

parhaan mahdollisen hoidon halutusta hoitopaikasta
tarvittavien apuvälineiden hankkimisen, kodin remontoinnin tai
ajoneuvon uusimisen sairauden tai tapaturman edellyttämällä
tavalla
toipumisloman
menetettyjen ansiotulojen kompensoimisen
puolison palkattoman vapaan sairaan auttamiseksi ja tukemiseksi
lainojen poismaksamisen rasittamasta taloutta
alkuperäisistä säästö- ja sijoitussuunnitelmista kiinnipitämisen.
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Kuka voi saada
Vakavan sairauden turvan?
Voit turvata itsesi vakavan sairauden varalta, jos

•
•
•

olet 18-59 –vuotias,
olet terve (ks. tarkemmin terveyteen liittyvät edellytykset) ja
kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.

Terveyteen liittyvät edellytykset
• Sinulla ei ole mitään vaivaa, vammaa, tautia, kroonista tai ajoittaista sairautta (esim. diabetes, epilepsia tai selkäsairaus),
• et ole hakeutunut näiden takia lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon
vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden
aikana (ei koske tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja kuten flunssaa,
vatsatautia tai venähdyksiä),
• sinulla ei ole mitään säännöllistä lääkärin määräämää lääkitystä
(esim. verenpaine-, kolesteroli- tai mielialalääkitys),
• et ole lääkärin seurannassa terveydentilaan liittyvän
löydöksen vuoksi,
• sinulla ei ole tiedossa tulevia hoitoja, tutkimuksia tai
toimenpiteitä ja
• et ole koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä,
verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haimasairautta.
Lyhyesti ohimenevät ja tilapäiset vaivat, kuten vilustuminen, vatsakipu tai muut lyhytaikaiset vaivat eivät ole este turvan saamiselle,
kunhan vakuutettu ei ole turvaa ottaessaan sairauslomalla. Vakuutettu on turvakelpoinen jälleen sairausloman tai mahdollisten kontrollien päätyttyä, mikäli sairausloma on ollut kestoltaan lyhytaikainen.

Vakavan sairauden turvan myöntää Pohjola Vakuutus Oy
(korvattavat sairaudet tarkemmin sivulla 6). Vakavasta sairaudesta
tai tapaturmasta johtuvan kuoleman turvan sekä tapaturmasta
aiheutuvan pysyvän haitan turvan myöntää OP-Henkivakuutus
Oy (ks. tarkemmin sivulta 13). Jatkossa näistä yhtiöistä käytetään
nimitystä vakuutusyhtiöt.
AXA hoitaa kaiken Vakavan sairauden turvan vakuutus- ja korvauspalveluun liittyvän asiakaspalvelun Pohjola Vakuutus Oy:n ja
OP-Henkivakuutus Oy:n puolesta ja valtuuttamana (ks. tarkemmin
sivulta 14).
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Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakavan sairauden tai tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan vakuutetulle itselleen. Vakuutetun menehtyessä vakavaan
sairauteen tai tapaturmaisesti korvaus maksetaan hänen valitsemilleen edunsaajille.

1. Syöpä, ei kuitenkaan esimerkiksi kasvaimen esiaste tai immuunipuutostilan yhteydessä esiintyvä kasvain.
2. Sydäninfarkti, joka on varmennettu.
3. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito.

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

4. Munuaisten vajaatoiminta, joka on johtanut

keinomunuaishoitoon.

5. Aivohalvaus, josta jää pysyvät muutokset.
6. Suuri elinsiirto, jossa vakuutettu on vastaanottajana sydämen,
keuhkon, maksan, haiman, munuaisen tai luuytimen siirrossa.

7. Halvaus, täydellinen, vähintään kaksi raajaa.
8. MS-tauti, josta on varmennettu diagnoosi ja joka on aiheuttanut oireet, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6)
kuukautta välittömästi korvausta edeltävänä aikana.
9. Suuri palovamma, josta jää pysyviä ihomuutoksia
(III aste), vähintään 20 % ihon pinta-alasta.

10. Sokeus, näön menetys molemmista silmistä.
11. Kooma, joka kestää vähintään kuukauden.
Korvausta ei voi saada, jos vakava sairaus aiheutuu mm.

•
•

alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutuksesta
HIV-tartunnasta tai aidsista.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa kohdassa 4.12.
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12. Tapaturmainen pysyvä haitta
Saat korvauksen myös tapaturmaisesta pysyvästä vammautumisesta. Haitan tulee vastata vähintään 60 %:n haitta-astetta, mikä
tarkoittaa vähintään haittaluokkaa 12.
Haittaluokka 12 tarkoittaa vaikeaa toiminnan vajavuutta. Sen
tarkemman määrittelyn ja lisätietoa saat vammaiskäsikirjasta
osoitteesta thl.fi. Haittaluokkaa 12 vastaavan pysyvän haitan tulee
ilmetä kahden vuoden kuluessa tapaturmasta.

Korvausta ei voi saada, jos loukkaantumisen syynä on

•
•

leikkaus tai muu lääketieteellinen toimenpide, jos sitä ei ole tehty
tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitamiseksi
alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutus.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa kohdassa 5.3.

13. Tapaturmainen kuolema
Tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan korvaus, jos tapaturma
johtaa kuolemaan kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

Korvausta ei voi saada, jos tapaturmaisen kuoleman
syynä on

•
•

vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama
vahinkotapahtuma
vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, muun huumaavan
aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkkyvaikutus.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa kohdassa 6.2.

Vakuutuksenantaja maksaa korvauksen syövästä
vain silloin, kun sairaus todetaan aikaisintaan
kuuden kuukauden kuluttua vakuutussopimuksen
voimaantulosta.
Vakuutusehdoissa on tarkemmat määritelmät
korvaukseen oikeuttaville vakuutustapahtumille.
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Tapaturman määritelmä
Korvattava tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta vakuutuksen
voimassa ollessa. Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa tai
paleltumista. Tapaturmakäsitteen ulkopuolelle jäävät mm. sairaudet,
taudit, luonnollisesti ilmaantuvat vaivat ja rappeutumista aiheuttavat
sairaudet.

Voimassaolo
Vakavan sairauden turva tulee voimaan vakuutushakemuksessa ilmoitettuna päivänä, mikäli vakuutus voidaan myöntää.
Se on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana
kaikkialla maailmassa. Vakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä
65 vuotta tai kun vakuutettu tai hänen edunsaajansa on saanut
täyden kertakorvauksen.

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksuun vaikuttavat valittu vakuutusmäärä, ikä ja tupakkatuotteiden (ml. nuuska ja sähkötupakka) käyttö. Vakuutusmaksu
määräytyy tupakoivien mukaan, jos vakuutettu käyttää tai on käyttänyt tupakkatuotteita 12 viime kuukauden aikana. Maksu on edullisempi tupakoimattomille.
Vakuutusmaksu nousee vuosittain syntymäpäivää seuraavana
vakuutusmaksukautena oheisen vakuutusmaksutaulukon mukaisesti. Taulukon esimerkissä näkyy kuukausimaksu 20 000 euron vakuutusmäärälle. Jos vakuutusmääräksi valitaan 40 000 euroa, hinta
kerrotaan kahdella. Samalla tavoin maksukerrointa muuttamalla saa
laskettua vakuutusmaksun myös muille vakuutusmäärävaihtoehdoille. Vakuutusmaksu veloitetaan tililtä kuukausittain omavalintaisena veloituspäivänä.
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Vakuutusmäärä 20 000 euroa
Vakuutusmaksu €/kk
€/kk
IKÄ

Ei tupakoi

Tupakoi

18-24

3,45

3,99

25

3,60

4,47

26

3,75

4,93

27

3,95

5,27

28

3,95

5,64

29

4,28

5,87

30

4,36

6,27

31

4,66

6,74

32

4,66

6,89

33

4,90

7,31

34

5,00

7,67

35

5,48

9,35

36

5,59

9,79

37

5,90

10,22

38

6,39

11,13

39

7,06

12,21

40

8,32

13,32

41

8,77

14,48

42

9,47

15,45

43

10,14

17,67

44

10,85

19,67

45

10,84

22,68

46

11,70

24,97

47

12,13

27,36

48

13,84

29,18

49

15,40

31,42

50

17,49

32,36

51

19,31

33,80

52

20,90

34,97

53

23,29

40,46

54

25,42

45,21

55

28,06

52,78

56

30,03

61,02

57

30,91

62,35

58

33,20

65,23

59

35,79

68,83

9

Korvausesimerkkejä
Korvaus rintasyövästä
35-vuotias nainen otti Vakavan sairauden turvan. Kaksi vuotta vakuutuksen ottamisesta hän löysi rinnastaan kyhmyn, joka diagnosoitiin pahanlaatuiseksi kasvaimeksi. Nainen teki korvaushakemuksen
heti diagnoosin saatuaan, ja hänelle maksettiin 20 000 euron veroton kertakorvaus.
Korvaus sydäninfarktista
46-vuotias mies otti Vakavan sairauden turvan. Parin vuoden kuluttua turvan ottamisesta hän tunsi pistävää kipua rinnassaan kesken työpäivän ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Sairaalassa rintakivun
syyksi todettiin sydäninfarkti. Miehelle maksettiin 40 000 euron veroton kertakorvaus.

Korvauksen hakeminen
Korvaushakemuslomakkeita ja korvauksenhakuohjeet saat osuuspankeista, OP-verkkopalvelusta osoitteesta op.fi sekä AXAsta.
Korvausta vakavasta sairaudesta voi hakea myös verkkokorvauspalvelusta: fi.clp.partners.axa/hae-korvausta tai vahinkoapu.pohjola.
fi. Lisätietoja ja neuvoja saat AXAn vakuutus- ja korvauspalvelusta
puh. 010 802 842.

Vakuutuskorvauksen verotus
Vakavasta sairaudesta ja tapaturmaisesta pysyvästä haitasta vakuutetulle maksettava korvaus on veroton
Lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on perintöveron
alaista tuloa ja muille edunsaajille korvaus on veronalaista pääomatuloa.
Tiedot perustuvat 1.1.2020 voimassaolleeseeen verolainsäädäntöön, joka voi vakuutusaikana muuttua.

Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tai vakuutusyhtiön tai sen
edustajan toimintaan tyytymättömän tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön asian selvittämiseksi. Ulkopuolista neuvontaa
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antaa FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Vakuutuksenottajan
ja vakuutusyhtiön välisiin erimielisyyksiin antaa yksittäistapauksessa ratkaisusuosituksia FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta sekä
Vakuutuslautakunta. Vaihtoehtoisesti kuluttaja-asemassa oleva
osapuoli voi saattaa erimielisyydet myös Kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäviksi.
Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välinen erimielisyys ratkaistaan viime kädessä yleisessä tuomioistuimessa. Kanteen voi nostaa
joko vakuutuksenottajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa.
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta sekä Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puh. 09 685 0120
fine.fi
Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 Helsinki
puh. 029 566 5200
kuluttajariita.fi
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Irtisanominen
Vakuutuksenottaja voi koska tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen. Pohjola Vakuutus Oy:llä ja OP-Henkivakuutus Oy:llä on
oikeus irtisanoa Vakavan sairauden turva sen voimassaoloaikana
maksamattoman vakuutusmaksun vuoksi tai mm., jos vakuutettu
on antanut tahallisesti tai huolimattomuuttaan virheellisiä tietoja
eikä vakuutusyhtiö näin ollen olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta,
jos oikeat tiedot olisi annettu.

Sovellettava laki
Vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.

Henkilötietojen käsittely
Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja AXA käsittelevät henkilötietojasi luottamuksellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti. Pohjola Vakuutuksen ja OP-Henkivakuutuksen tietosuojalausekkeet ja -selosteet saat osuuspankeista ja osoitteesta op.fi/tietosuoja. AXAn tietosuojalauseke ja rekisteriselosteet ovat luettavissa
osoitteessa: clp.partners.axa/fi/tietosuoja.
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Tietoa vakuutuksenantajasta
ja sen asiamiehistä
Vakavan sairauden turvan (korvattavat sairaudet tarkemmin sivulla 6) myöntää Pohjola Vakuutus Oy (Y-tunnus 1458359-3), joka
on OP Ryhmän kokonaan omistama vahinkovakuutusyhtiö. Yhtiön
pääkonttori sijaitsee osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.
Vakuutusyhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Vakuutusyhtiöllä on vakuutusyhtiölain
mukainen toimilupa.
Vakavasta sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan kuoleman turvan sekä tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turvan myöntää
OP-Henkivakuutus Oy (Y-tunnus 1030059-2), joka on OP Ryhmän
kokonaan omistama henkivakuutusyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki. Vakuutusyhtiö on
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Vakuutusyhtiöllä on vakuutusyhtiölain mukainen toimilupa.
Vakuutusyhtiön asiamiehinä ja edustajina toimivat osuuspankit.
Minkään osapuolen omistus toistensa pääomasta ja äänimäärästä
ei ylitä 10 %. Asiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnasta. Asiamiehet eivät myy muiden vakuutusyhtiöiden kuin Pohjola
Vakuutus Oy:n ja OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiä vakuutuksia,
eivätkä anna henkilökohtaista suositusta vakuutuksesta. Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy maksavat vakuutusmaksuihin
perustuvan prosentuaalisen palkkion asiamiehille.
Asiamiehen vakuutusedustusta ja vakuutusyhtiön Suomen sivuliikkeen liiketoimintaa valvoo:
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 09 183 51
finanssivalvonta.fi
Finanssivalvonnan puhelinneuvonnan maksuton palvelunumero
pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakkaille on
0800 0 5099 ti klo 9-10 ja klo 14-15.
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Tutustu vakuutusehtoihin
Tämä tuoteseloste ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa
vakuutusehtoja, joista käy ilmi mm. korvattavien tapahtumien
tarkat määritelmät.
Vakuutusehdot ja lisätietoa Vakavan sairauden turvasta saat
osuuspankeista ja AXAn vakuutus- ja korvauspalvelusta puh. 010
802 842.

Vakuutus- ja korvauspalvelut
AXA hoitaa kaiken Vakavan sairauden turvan vakuutus- ja korvauspalveluun liittyvän asiakaspalvelun myös Pohjola Vakuutuksen ja OP-Henkivakuutus Oy:n puolesta ja valtuuttamana. AXA
Partners, Suomen Sivuliike (Y-tunnus 2819443-3), Osoite: AXA,
(Hämeentie 15) PL 67, 00501 Helsinki, puh. 010 802 842.

AXA
PL 67, 00501 Helsinki
Vakuutus- ja korvauspalvelu puh. 010 802 842,
asiakaspalvelu@partners.axa
clp.partners.axa/fi
Puhelut palvelunumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
(sis. alv 24 %). Turvallisen vakuutusasioinnin vuoksi asiakaspuhelut
nauhoitetaan.
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Yhdessä hyvä tulee.

