Potilasvakuutus
PO 01
Yleiset vakuutusehdot voimassa 1.1.2010 alkaen
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Vakuutuksen sisältö

ja on antanut tai lähettänyt OP:n edustajalle, katsotaan jätetyksi
tai lähetetyksi OP:lle.

Potilasvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan tai sen, jonka puolesta tämä on ottanut vakuutuksen, harjoittaman terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle Suomessa aiheutunut
henkilövahinko sen mukaan kuin potilasvahinkolaissa (585/86)
säädetään.

Jos Potilasvakuutuskeskus on potilasvahinkolain 7 §:n mukaisesti
antanut vakuutuksen OP:n siitä kieltäydyttyä, Potilasvakuutuskeskuksen vastuu alkaa samasta ajankohdasta, jolloin OP:n vastuu olisi edellä sanotuin perustein alkanut, jos yhtiö olisi antanut
vakuutuksen.

Terveyden- ja sairaanhoitona pidetään myös lääkkeen toimittamista silloin, kun siitä on lääkemääräys.
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Potilaana pidetään myös veren, kudoksen tai elimen luovuttajaa
sekä lääketieteellisen tutkimuksen tervettä tutkittavaa henkilöä.

Ensimmäinen vakuutuskausi on kalenterivuoden lopussa päättyvä ja seuraavat vuoden pituisia.

Hoito katsotaan Suomessa annetuksi silloin, kun se tapahtuu Suomen valtion maa-, ilma- tai merialueella.
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2.1 Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa
oikeat ja täydelliset vastaukset OP:n esittämiin kysymyksiin, joilla
voi olla merkitystä OP:n vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta
viivytystä oikaista OP:lle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi
havaitsemansa tiedot.

6

Jos vakuutusmaksu toiminnan laadun vuoksi voidaan laskea
etukäteen vain ennakkomaksuna, lopullinen vakuutusmaksu lasketaan vakuutuskauden päätyttyä. Erotus, joka saadaan vähentämällä ennakkomaksu lopullisesta vakuutusmaksusta, on viipymättä maksettava tai palautettava.

Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava OP:lle vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetuissa vakuutuskirjaan tai laskuun
merkityissä tiedoissa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta muutoksesta.

Vakuutuksenottaja on velvollinen kuukauden kuluessa vakuutuksen tai vakuutuskauden päättymisestä antamaan OP:lle lopullisen
vakuutusmaksun laskemista varten tarvittavat tiedot.

Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi
toiminnan laajeneminen,
vakuuttamisvelvollisuuden lakkaaminen tai

●●

muut muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Jos vakuutuksenottaja ei anna tietoja mainitussa ajassa, OP:lla
on oikeus arvioida vastuun laajuus ja periä vakuutusmaksu enintään nelinkertaisena siltä vastuun osalta, jota laiminlyönti koskee.
OP:lla on sama oikeus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt
kohdan 2 tiedonantovelvollisuuden.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosta seuraavan vakuutusmaksun suorittamisen yhteydessä. Vakuutuksenottajan on maksettava muutoksesta mahdollisesti aiheutuva lisämaksu.
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Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu määrätään OP:n kulloinkin voimassa olevien
maksuperusteiden mukaan.

2.2 Vakuutuskauden aikana tapahtuvat muutokset

●●

Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden
päätyttyä sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai OP kohtien 8.1 - 8.2 mukaisesti irtisano sopimusta.
Vakuutussopimus voi päättyä myös ilman irtisanomista kohdissa
8.3 - 8.4 mainituista syistä.

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

●●

Vakuutuskausi

6.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

OP:n vastuun alkaminen

Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään OP:n lähettämässä
laskussa mainittuna eräpäivänä. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen OP:n vastuun alkamista.

OP:n vastuu alkaa osapuolten sopimasta ajankohdasta. Jollei alkamisajankohdasta ole sovittu, OP:n vastuu alkaa silloin, kun OP
tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien OP:n vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus
määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen OP:lle ja jos on ilmeistä, että OP olisi hakemuksen hyväksynyt, OP vastaa myös hakemuksen antamisen tai
lähettämisen jälkeen sattuneesta vahingosta.

Vakuutusmaksu käytetään kuitenkin ensisijaisesti sen vakuutuksen hyväksi, jonka laskulla se on maksettu, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti erikseen toisin määrännyt.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenotta1

6.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

7.3 Muutoksista ilmoittaminen ja voimaantulo

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, myöhästymisajalta on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain
mukaan.

Jos OP tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia,
OP lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen
siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien vakuutusmaksu tai muut
sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus kuukauden kuluttua
ilmoituksen lähettämisestä.

Vaikka vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä,
vakuutus on voimassa vakuutuskauden loppuun. Vakuutus voi
olla päättynyt jo aikaisemmin kohdissa 8.1 ja 8.3 mainituissa tapauksissa.
Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen
ulosotosta on säädetty.
Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että
täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja
ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

6.3 Vakuutusmaksun palauttaminen
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, OP:lla on
oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on
ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.
Vakuutuksen voimassaoloaikaa koskeva vakuutusmaksu lasketaan ajan suhteessa.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, mikäli se on vakuutuksen sovittu vähimmäismaksu tai, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8,5 euroa.
Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos vakuutuksenottaja
on vilpillisesti laiminlyönyt kohdassa 2 määritellyn tiedonantovelvollisuuden.

6.4 Kuittaus palautetusta maksusta
OP voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat.
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Sopimusehtojen muuttaminen

7.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana
OP:lla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos
●●

vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.1
tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa tai

●●

vakuutuksenottajan tai vakuutetun OP:lle vakuutussopimusta
tehtäessä ilmoitetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa 2.2 tarkoitettu muutos.

7.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden
vaihtuessa
OP:lla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on
●●

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys,

●●

ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus),

●●

korvausmenon tai kustannustason muutos.
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Vakuutussopimuksen päättyminen

8.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi toiseen
vakuutusyhtiöön vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

8.2 OP:n oikeus irtisanoa vakuutus
OP:lla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden
lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

8.3 Vakuuttamisvelvollisuuden lakkaaminen
Vakuutus päättyy ilman irtisanomista vakuutuksenottajan potilasvahinkolain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden lakatessa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti OP:lle ennen
vakuutuskauden päättymistä. Muuten vakuutuksenottajalta voidaan periä OP:lle aiheutuneet kustannukset, kuitenkin vähintään
vakuutuksen sovittu vähimmäismaksu.

8.4 Vakuutusmaksun laiminlyönti
Vakuutus päättyy ilman eri ilmoitusta sen vakuutuskauden lopussa, jonka maksua ei ole siihen mennessä kokonaan maksettu.
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Toimenpiteet vahingon satuttua

Potilasvahinkojen käsittelyn hoitaa Potilasvakuutuskeskus. Vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingoittunut sai tiedon vahingosta.
Jos vakuutuksenottajalta tai muulta vahinkoon osalliselta vaaditaan korvausta, tulee hänen ohjata korvausvaatimus Potilasvakuutuskeskukselle.

10 Vakuutusposti
Vakuutusyhtiöllä on oikeus lähettää kaikki vakuutuksiin liittyvät
tiedot, kuten päätökset, viestit, ilmoitukset, vastaukset, muutokset
ja irtisanomiset vain sähköisesti OP:n verkko- ja mobiilipalveluihin. Vakuutuksenottajalla on oikeus saada edellä mainitut tiedot
postitse kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut
vakuutusyhtiölle, että haluaa tiedot postitse. Siitä, lähetetäänkö
lasku postitse paperilla vai sähköisesti, sovitaan erikseen. Sama
koskee korvauksiin liittyviä ilmoituksia.

11 Pakotteiden vaikutus korvaukseen
Vakuutusyhtiöllä, tämän tytäryhtiöillä tai paikallisen vakuutuksen
kirjoittavalla verkostokumppanilla ei ole velvollisuutta suorittaa
korvausta, vahingonkorvausta, torjuntakuluja, selvitys- tai oikeudenkäyntikuluja taikka muitakaan taloudellisia resursseja, mikäli
tällainen suoritus olisi Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten
tai toimielinten asettamien pakotteiden, muiden rajoittavien toimenpiteiden tai lainsäädännön vastainen.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

