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

Tuote: Terveysvakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Terveysvakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka voidaan myöntää vakituisesti Suomessa asuvalle korkeintaan 99-vuotiaalle henkilölle.
Vakuutuksen voi ottaa myös syntyvälle lapselle. Vakuutuksen kunkin turvan voi ottaa joko sairauksien ja tapaturmien, yksilöityjen sairauksien ja tapaturmien tai pelkästään tapaturmien varalta. Vakuutuksen laajuuden voi valita vapaasti alla kerrotuista turvista tarpeesi mukaan.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksesta korvataan kussakin turvassa erikseen määriteltyjä
kuluja valitsemasi laajuuden mukaisesti.
•

Hoitoturva - korvaa lääkärikäyntejä, lääkkeitä, tutkimuksia
ja leikkauksia.

•

Kuluturva - korvaa erityistutkimuksia, leikkauksia ja
lääkkeitä sekä leikkauksiin tai erityistutkimuksiin liittyviä
lääkärikäyntejä

•

Hammasturva - korvaa tapaturmien osalta hampaiden
tutkimuksen ja hoidon sekä lääkkeitä. Sairauksien osalta
korvataan proteettista hoitoa.

•

Kuntoturva – korvaa kuntotestien ja niihin liittyvien asiantuntijapalvelujen kuluja, kun terveydenhuollon ammattihenkilö suosittelee sinulle liikuntaa sairautesi, vammasi tai
terveyttäsi vaarantavan tekijän vuoksi

•

Lisähoitoturva – korvaa valintasi mukaan seuraavia kuluja:
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ

Tuki- ja liikuntaelinterapian kulut
Toiminnallisen terapian kulut
Psykoterapian kulut
Erityiskulut
Kotisairaanhoitokulut
Kotiapukulut
Kodin muutostyökulut
Saattohoitokulu

Laajennus kilpaurheiluun, urheilun erikoislajeihin ja riskialttiisiin
urheilulajeihin:

Mitä vakuutus ei kata?
x

Vakuutus ei kata sairauden tai tapaturman hoitoa, jos sairaus on alkanut tai tapaturma on sattunut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

x

Vakuutus kattaa vain valitsemiesi turvien mukaista hoitoa,
jonka lääkäri on määrännyt. Korvattavan hoidon tulee
myös olla terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa,
yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista
ja korvattavan sairauden tai vamman hoidon kannalta
välttämätöntä.

x

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa, urheilun erikoislajeissa eikä riskialttiissa urheilulajeissa ilman erillistä
laajennusta.

x

Välillisiä kuluja, kuten matka-, majoitus- tai ateriakuluja ei
korvata.

x

Vakuutus ei kata ilman erillistä laajennusta ulkomailla
tehtyjä tutkimuksia tai annettua hoitoa.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Vakuutetun tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa ei korvata.
Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutettu on aiheuttanut
vahingon törkeällä huolimattomuudella.

•

Urheilijan hoitoturva – korvaa valituista lajeista samoja
kustannuksia kuin Hoitoturvasta

Vakuutuksen irtisanomisen jälkeen syntyneitä kuluja ei
korvata, vaikka tapaturma olisi sattunut tai sairaus alkanut
vakuutuksen voimassa ollessa.

•

Urheilijan hammasturva – korvaa valituista lajeista samoja
kustannuksia kuin Hammasturvasta

•

Urheilijan lisähoitoturva – korvaa valitsemistasi lajeista
samoja kustannuksia kuin Lisähoitoturvasta

Tutkimus- ja hoitokuluja ei korvata, jos ne liittyvät raskauteen, synnytykseen, raskauden keskeyttämiseen, lapsettomuuteen tai näihin liittyviin komplikaatioihin.

Kullakin turvalla ja lisähoitoturvaan valitulla kululla on oma
valitsemasi enimmäiskorvaus ja omavastuu. Enimmäiskorvaus
on kaikkien turvasta maksettavien korvausten yläraja.
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Kuluja ei korvata, jos ne johtuvat riippuvuuden hoidosta,
lääkeaineen väärinkäytöstä taikka alkoholin tai huumaavien
aineiden käytöstä.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Terveysvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Korvauksia maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä kuluista, ellei laajentamisesta ole erikseen sovittu, ja vakuutuskirjaan tehty siitä merkintää.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi vastata todenmukaisesti terveysselvitykseen.

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.

ʸʸ

Huomioithan, että vakuutusyhtiö voi valita missä lääkärikeskuksessa, sairaalassa tai hoitolaitoksessa tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on
suoritettava, ellei tämä aiheuta vakuutetulle kohtuutonta hankaluutta.

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?
Vakuutuksen turva alkaa aikaisintaan, kun sitä on haettu ja vakuutettavasta henkilöstä on annettu terveystiedot. Vakuutuksen turva päättyy, kun siitä on maksettu turvakohtainen enimmäiskorvaus tai kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä
tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Vakuutuksen turvat päättyvät kuitenkin viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
vakuutettu täyttää 100 vuotta. Sairauksien varalta otettu hammasturva päättyy jo tätä aiemmin.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen
vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

