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

Tuote: Työkyvyttömyysvakuutus,
Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Työkyvyttömyysvakuutuksella voit varautua valintasi mukaan joko pysyvään tai ohimenevään työkyvyttömyyteen tai molempiin. Vakuutus voidaan
myöntää 18–55-vuotiaalle yrittäjälle tai yrityksen työntekijälle. Pysyvästä työkyvyttömyydestä korvataan sovittu kertakorvaus ja ohimenevästä työkyvyttömyydestä maksetaan päivärahaa.

Mitä vakuutus kattaa?
Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan korvausta valitun
kattavuuden mukaan enintään vakuutuskirjaan merkittyyn
vakuutusmäärään asti.
•

•

Pysyvä työkyvyttömyys – maksamme sovitun kertakorvauksen, jos sairaus tai vamma tekee vakuutetusta
vakuutuksen voimassa ollessa pysyvästi työkyvyttömän ja
pysyvä työkyvyttömyys jatkuu vähintään kolme kuukautta
vakuutuksen ollessa edelleen voimassa.
Ohimenevä työkyvyttömyys – maksamme päivärahaa enintään 365 päivältä, jos sairaus tai vamma tekee vakuutetusta työkyvyttömän vakuutuksen voimassa ollessa.

Mitä vakuutus ei kata?
Korvausta ei makseta, jos pysyvä työkyvyttömyys ei ole
jatkunut vähintään kolmea kuukautta.
Työkyvyttömyysvakuutus ei ole ilman laajennusta voimassa kilpaurheilussa, urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa
urheilulajissa.
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.
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Missä turvani ovat voimassa?
Työkyvyttömyysvakuutukset ovat voimassa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tietoa vakuutettavan henkilön terveydestä.

-

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

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä.

Milloin turva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu ja vakuutettavan henkilön terveysselvitys on toimitettu vakuutusyhtiölle.
Vakuutusturvan voimaantulo edellyttää vakuutusturvan myöntämistä terveysselvityksen perusteella.
Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksesta on maksettu sovittu kertakorvaus tai päivärahan enimmäismäärä. Vakuutusturva päättyy
kuitenkin viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta.
Lisäksi vakuutus päättyy, jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa
vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutus tulee irtisanoa kirjallisesti. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

