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Tähtiterveysvakuutus
Tuoteseloste voimassa 18.2.2019 alkaen

TÄHTITERVEYSVAKUUTUS
Ainutlaatuinen Tähtiterveysvakuutus on koko perheen henkilöturva yhteisellä omavastuulla. Tähtiterveydellä vakuutat itsesi ja perheesi sairauden ja tapaturman varalta. Vakuutusturvaa voi täydentää myös matkavakuutuksella. Vakuutus myönnetään koti-irtaimiston yhteyteen, eikä sen saaminen
edellytä terveysselvityksen tekemistä. 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 Tähtiterveys kattaa?

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaisia hoitokuluja sekä pysyvän haitan ja kuoleman, jos ne on
valittu vakuutettavaksi.

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

Tapaturma ja sairaus

Vakuutuksen voimassa ollessa sekä ennen vakuutuksen voimassaoloa alkaneiden tapaturmien ja
sairauksien hoitokuluista
• julkisen terveydenhuollon toimintayksikön terveyskeskus-, poliklinikka-, sairaala- ja hoitopäivämaksut sisältäen leikkaukset, tähystykset tai
muut operatiiviset toimenpiteet
• yksityisen palveluntuottajan toimintayksikössä
annetusta hoidosta tai tehdystä tutkimuksesta
aiheutuneet terveydenhuollon ammattihenkilön
palkkiot ja laboratoriotutkimuskulut. Leikkauksista, tähystyksistä tai muista operatiivisista
toimenpiteistä korvataan korvien putkitus, kitarisaleikkaus ja nielurisaleikkaus sekä kuvantamistutkimuksista röntgentutkimuksen, magneettikuvauksen, tietokonetomografian ja ultraäänitutkimuksen kustannukset
• lääkevalmisteita 300 € vakuutuskaudessa vakuutusta kohden
• lääkärintodistuspalkkiot, jos Pohjantähden arvion mukaan todistuksia tarvitaan korvausasian
käsittelyn yhteydessä.
Vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman aiheuttaman
• pysyvän haitan ja
• kuoleman.

Matkustaminen

• matkatapaturman ja -sairauden hoitokulut sekä
matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä,
odottamisesta ja myöhästymisestä aiheutuneita
kuluja.
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Omavastuu ja vakuutusmäärä
Vakuutuksen vakuutuskausikohtainen omavastuu on koko perheellä yhteinen. Vakuutuskaudella omavastuu vähennetään korvattavan vahingon
määrästä vain kerran.
Tapaturman ja sairauden hoitokulujen enimmäismäärä on vakuutuskausi- ja vakuutuskohtainen. Vakuutuksen koko voimassaoloaikana hoitokulujen vakuutuskohtainen enimmäismäärä on 50
000 euroa, riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä vakuutuksessa on vakuutettuna. Korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta on vakuutettuja tapaturmakohtainen. Korvaus tapaturmaisesta
kuolemasta on vakuutettukohtainen.

Mitä Tähtiterveysvakuutus korvaa -taulukko
Riski

Korvaa

Ei korvaa

Tapaturman ja
sairauden hoitokulut

• julkisen terveydenhuollon toimintayksikön terveyskeskus-, poliklinikka-, sairaala- ja hoitopäivämaksut
sisältäen leikkaukset, tähystykset tai
muut operatiiviset toimenpiteet
• yksityisen palveluntuottajan hoidosta ja tutkimuksesta aiheutuneet
terveydenhuollon ammattihenkilön
palkkiot ja laboratoriotutkimuskulut
sekä korvien putkituksen, kitarisaleikkauksen ja nielurisaleikkauksen
sekä kuvantamistutkimuksista
röntgentutkimuksen, magneettikuvauksen, tietokonetomografian ja
ultraäänitutkimuksen kustannukset
• lääkevalmisteita 300 € vakuutuskaudessa vakuutusta kohden
• lääkärintodistuspalkkiot, mikäli
Pohjantähti tarvitsee todistuksia
korvauskäsittelyä varten
• alle 18-vuotiaan kilpaurheilussa sattuneen tapaturman hoitokuluja

• sairauden ennaltaehkäisyä, rokotuksia tai terveystarkastusta
• hampaisiin liittyvä hoitoa
• raskauden, synnytyksen tai lapsettomuuden hoidon hoitokuluja
• huumaavien aineiden aiheuttamien
tapaturmien, sairauksien tai riippuvuuden tutkimusta tai hoitoa
• fysikaalista hoitoa, terapiaa tai kuntoutusta
• apuvälinettä, hoitolaitetta, tukipohjallista tai tukea
• ulkonäköön, ulkomuotoon tai ensisijaisesti elämänlaadun parantamiseen liittyvää tutkimusta tai hoitoa
• yli 18-vuotiaalle kilpaurheilussa sattuneen tapaturman hoitokuluja
• ulkomailla sattuneen tapaturman ja
sairauden hoitokuluja
• vakuutetun rikollisesta teosta tai
sen yrityksestä aiheutunutta vahinkoa

Tapaturmainen
pysyvä haitta

• vakuutuksen voimassa ollessa sattunut tapaturmainen pysyvä haitta
vakuutettua kohden. Voimassa
kaikkialla maailmassa.

Tapaturmainen
kuolema

• vakuutuksen voimassa ollessa sattunut tapaturmainen kuolema vakuutettua kohden. Voimassa kaikkialla maailmassa.

Matkustaminen

• matkatapaturman ja -sairauden
hoitokulut sekä matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä, odottamisesta ja myöhästymisestä aiheutuneita kuluja enintään 30 vrk:n
pituisilla vapaa-ajan matkoilla
• olemassa olevan sairauden äkillisestä pahenemisesta aiheutuneita
hoitokuluja (enintään 7 vrk)
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• matkatapaturman ja -sairauden
hoitokuluja tai matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä, odottamisesta ja myöhästymisestä aiheutuneita kuluja työmatkoilla tai yli 30
vrk:n pituisilla vapaa-ajan matkoilla
• sotariskialueilla tai rauhanturvatehtävissä aiheutunutta vahinkoa
• kilpaurheilu-, työ- tai opiskelumatkat eivät ole vapaa-ajan matkoja.
Vakuutusturva on kuitenkin voimassa alle 18-vuotiailla kilpaurheilu- ja opiskelumatkoilla.

OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 		
Asiakaspalvelukeskus 		
Sähköinen asiointipalvelu

020 763 4000
020 763 4010
oma.pohjantahti.fi

www.pohjantahti.fi

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%)
- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min
- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min.
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