Työkyvyttömyysvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: Työkyvyttömyysvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Työkyvyttömyysvakuutuksesta saa korvausta silloin, kun vakuutettu tulee vakuutuksen voimassaoloaikana pyvyvästi työkyvyttömäksi sairauden tai
vamman seurauksena ja pysyvä työkyvyttömyys on jatkunut kolme kuukautta vakuutuksen ollessa edelleen voimassa. Työkyvyttömyysvakuutus voidaan myöntää 18–58-vuotiaille.

Mitä vakuutus kattaa?
Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan ennalta sovittu
kertakorvaus, jos vakuutettu tulee sairauden tai vamman
vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana.
•

•

Kiinteä turva – korvausmäärä pysyy samana vuosittainen
indeksimuutos huomioiden ja vakuutusmaksu nousee vuosittain vakuutetun iän mukana. Kiinteän turvan korvausmäärä on vähintään 10 000 euroa ja enintään 500 000
euroa ja se voidaan myöntää 18–49-vuotiaille.
Aleneva turva – korvausmäärä alenee ensimmäisen
vakuutuskauden jälkeen ja vakuutusmaksu säilyy samana
vuosittain indeksimuutos huomioiden. Turva myönnetään
18-58 vuotiaille, ja korvausmäärän voi valita 50 000 eurosta alkaen. Korvausmäärä alenee vuosittain 10 000 euroon
asti, jonka jälkeen vakuutus jatkuu 10 000 euron kiinteänä
turvana.

Mitä vakuutus ei kata?
x

Korvausta ei makseta, jos pysyvä työkyvyttömyys ei ole
jatkunut vähintään kolmea kuukautta.

x

Työkyvyttömyysvakuutus ei ole ilman laajennusta voimassa kilpaurheillessa tai liikkuessa jossain urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urheilulajissa.

x

Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, että hän on oikeutettu yksilölliseen varhaiseläkkeeseen tai muuhun alentuneen työkyvyn perusteella maksettavaan eläkkeeseen.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Korvausta ei makseta, jos työkyvyttömyyden syynä on
alkoholin tai lääkeaineen väärinkäyttö tai huumaavan
aineen käyttö
itsemurhayritys vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Työkyvyttömyysvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

ʸʸ

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

ʸʸ

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.
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Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa erässä.
Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan, kun sitä on haettu ja vakuutetusta henkilöstä on annettu terveystiedot. Vakuutus päättyy, kun vakuutetulle
on syntynyt oikeus korvaukseen tai kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa
vakuutusturva. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 63 vuotta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tekemällä irtisanomisilmoituksen kirjautuneena verkkopalvelussa tai täyttämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen paikallisessa OPn konttorissa. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

