
Tähtiterveysvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Tähtiterveysvakuutus myönnetään vähintään kahdelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Vakuutus myönnetään 
koti-irtaimiston yhteyteen. Vakuutuksen laajuuden voit räätälöidä itse omien tarpeidesi mukaisesti. Vakuutus voidaan 
tehdä 7 vrk ikäisestä lähtien ja se on voimassa koko eliniän. Tapaturman ja sairauden hoitokulujen enimmäismäärä ja 
omavastuu ovat vakuutuskausi- ja vakuutuskohtaisia. Vakuutuksen koko voimassaoloaikana hoitokulujen vakuutuskoh-
tainen enimmäismäärä on 50.000 euroa. Korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta on vakuutettu– ja tapaturmakoh-
tainen. Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on vakuutettukohtainen.

Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kukaan vakuutetuista ei ole vakuutuksen alkamishetkellä tapaturman 
tai sairauden vuoksi sairaala-, laitos-, kuntoutus- tai kotihoidossa tai vastaavassa eikä ole menossa sellaiseen.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaisia vakuutusturvia, jos ne on 
valittu vakuutettavaksi. Valitut vakuutusturvat on merkitty vakuutuskir-
jaan.

Tapaturma ja sairaus

vakuutuksen voimassa ollessa sekä ennen vakuutuksen voimassa 
oloa alkaneiden tapaturmien ja sairauksien hoitokuluista 

• julkisen palvelutuottajan terveyskeskus-, poliklinikka-, 
sairaala- ja hoitopäivämaksut mukaan lukien leikkaukset, 
tähystykset tai muut operatiiviset toimenpiteet 

• yksityisen palveluntuottajan toimintayksikössä annetusta 
hoidosta tai tehdystä tutkimuksesta aiheutuneet terveyden-
huollon ammattihenkilön palkkiot ja laboratoriotutkimusku-
lut. Leikkauksista, tähystyksistä tai muista operatiivisista 
toimenpiteistä korvataan korvien putkitus, kitarisaleikkaus ja 
nielurisaleikkaus.

• lääkevalmisteita 300 € vakuutuskaudessa vakuutusta kohden

• lääkärintodistuspalkkiot, jos Pohjantähden arvion mukaan 
todistuksia tarvitaan korvausasian käsittelyn yhteydessä

vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman aiheuttama 
pysyvä haitta 

vakuutuksen voimassa ollessa sattunut tapaturmainen kuolema

Matkustaminen

matkatapaturman ja -sairauden hoitokuluja sekä matkan peruun-
tumisesta, keskeytymisestä, odottamisesta ja myöhästymisestä 
aiheutuneita kuluja

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata hoitokuluja, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi

sairauden ennaltaehkäisystä, rokotuksista tai terveystarkastuksista

hampaisiin liittyvästä hoidosta

raskaudesta, synnytyksestä tai lapsettomuuden hoidosta

huumaavien aineiden aiheuttamien tapaturmien, sairauksien tai 
riippuvuuden tutkimuksesta tai hoidosta

fysikaalisesta hoidosta, terapiasta tai kuntoutuksesta

apuvälineestä, hoitolaitteesta, tukipohjallisesta tai tuesta

ulkonäköön, ulkomuotoon tai ensisijaisesti elämänlaadun parantami-
seen liittyvistä tutkimuksista tai hoidosta

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakuutetun tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa ei korvata.

Vakuutuksen voimassaolon rajoituksia ovat esimerkiksi

Tapaturma ja sairaus

Vakuutus ei korvaa yli 18- vuotiaalle kilpaurheilussa sattuneen 
tapaturman hoitokuluja. Kilpaurheilulla tarkoitetaan osallistumista 
kilpailuihin, otteluun tai näihin tähtääviin harjoituksiin.

Vakuutus ei korvaa tapaturman ja sairauden hoitokuluja, jotka ovat 
aiheutuneet ulkomailla 

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun rikollisesta 
teosta tai sen yrityksestä 

Matkustaminen

Matkustajavakuutus on voimassa enintään 30 vrk:n mittaisilla 
vapaa-ajan matkoilla.

Olemassa olevan sairauden äkillistä pahenemisesta korvataan mat-
kustajavakuutuksesta ainoastaan hoitokuluja 7 vuorokautta.

Vakuutus ei ole voimassa sotariskialueilla eikä rauhanturvatehtä-
vissä.



Missä vakuutusturva on voimassa?

Hoitokulujen osalta vakuutus on voimassa Suomessa. Tapaturmaisen kuoleman, tapaturmaisen pysyvän haitan ja matkustamisen osalta vakuutus on 
voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä tulee antaa oikeat tiedot 
• terveydentilastani 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Laskutus 1-12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

vakuutuksen myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutuksenottajan koti-irtaimisto on vakuutettuna Pohjantähdessä.

vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen

vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä 
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa


