Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on vakuutus tapaturmien varalle. Vakuutus otetaan tiettyä toimintaa, kuten esimerkiksi talkoita varten. Vakuutus
on määräaikainen. Joskus vakuutus voidaan, siitä erikseen sopimalla, myöntää myös jatkuvana.

Mitä vakuutus kattaa?
Seuraavat korvauslajit ovat valittavissa vakuutukseen:
•

Hoitokorvaus – korvaamme tapaturman aiheuttamia
tutkimus- ja hoitokuluja.

•

Päiväkorvaus – maksamme päivärahaa niiltä päiviltä, jotka
vakuutettu on työkyvytön tapaturman vuoksi.

•

Haittakorvaus – maksamme korvauksen, jos vakuutetulle
jää tapaturmasta pysyvä fyysinen haitta.

•

Kuolinkorvaus – maksamme kuolinkorvauksen vakuutetun
omaisille tai muulle vakuutusyhtiölle ilmoitetulle edunsaajalle.

Korvauksena maksetaan enintään valitsemasi voimassa oleva
vakuutusmäärä.

Mitä vakuutus ei kata?
x

Vakuutus on voimassa vain siinä toiminnassa, jota varten
se on otettu.

Hoitokorvaus

x

Vakuutus ei kata kuluja tutkimuksesta tai hoidosta, jos se
ei ole lääkärin määräämää. Korvattavan hoidon tulee
myös olla lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa, yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista ja korvattavan ruumiinvamman
hoidon kannalta välttämätöntä.

x

Hoito- ja tutkimuskuluja ei korvata, jos niistä on oikeus
saada korvausta sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain
nojalla.

Päiväkorvaus

x

Korvausta maksetaan enintään 360 päivältä.

Haittakorvaus

x

Haitan arvioinnissa otetaan huomioon vain vamman
lääketieteellinen laatu. Esimerkiksi vammautuneen
ammatti tai harrastukset eivät vaikuta haitan arviointiin.

Kuolinkorvaus

x

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee yli kolme
vuotta tapaturman sattumisen jälkeen.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Vakuutetun tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa ei korvata.
Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutettu on aiheuttanut
vahingon törkeällä huolimattomuudella.
Hoitokuluina ei korvata esimerkiksi fysikaalisesta tai siihen
rinnastettavasta hoidosta aiheutuvia kuluja, ellei kyse ole
leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä lääkärin määrämästä
hoidosta.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vakuutuskirjassa tarkemmin määritellyissä olosuhteissa. Vakuutuksen voimassaoloaluetta voidaan rajoittaa erikseen sopimalla.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettassa tulee antaa oikeat tiedot.

ʸʸ

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

ʸʸ

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

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

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Määräaikainen vakuutus alkaa, kun sitä on haettu ja vakuutusmaksu on maksettu. Vakuutus päättyy, kun sovittu määräaika on kulunut
umpeen.
Jos on erikseen sovittu, että vakuutus on jatkuva, vakuutus alkaa aikaisintaan, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja
irtisanoo sen. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutus.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutusmaksua peritään tällöin vakuutuksen voimassaoloajalta, kuitenkin vähintään minimimaksu. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

