Vauva- ja
lapsivakuutus

VAKUUTUSTURVAA
VAUVOILLE JA LAPSILLE
Pohjantähtiturvan henkilöturva täydentää lapsesi sosiaaliturvaa ja sen avulla takaat lapsellesi parhaan mahdollisen sairaanhoidon – tarvitsematta huolehtia hoidon kustannuksista. Voit valita lapsesi henkilöturvan sisällön ja laajuuden tarpeen mukaan tapaturman, sairauden ja matkustamisen
varalta. Lisäksi voit ottaa Huoltajaturvan lapsesi vakavan sairauden tai vamman varalta. Voit tehdä
vakuutuksen syntymättömälle lapsellesi jo odotusaikana tai ottaa sen lapsesi syntymän jälkeen.

Miksi henkilöturva Pohjantähdestä?

Rakennat turvan sisällön lapsesi yksilöllisten tarpeiden mukaan, vakuutusmäärät ja omavastuut
valitset itse.
Vakuutusmäärät ja omavastuut ovat tapaturmaja sairauskohtaisia, joten omavastuu peritään vain
kerran jokaista uutta tapaturmaa tai sairautta kohden.

Mitä vakuutukset korvaavat?
Vakuutus korvaa lääkärinpalkkioiden, tutkimuskulujen ja lääkkeiden lisäksi (edellyttäen KELA-korvausta) mm.
• Lääkärin reseptillä määräämät ja lääkkeiksi
luokitellut valmisteet ja Pharmaca Fennicassa ihotautilääkkeiksi luokitellut valmisteet
• Fimean luvalla apteekissa myytävät ravintovalmisteet, mm. äidinmaidonkorvikkeet, jos
lapsella todetaan maitoallergia
• Fimean luvalla apteekissa myytävät vitamiinit, hivenaineet, rohdosvalmisteet, luontaistuotteet tai muut sairauden hoitoon
tarkoitetut valmisteet
• Yksityisellä terveydenhoitosektorilla annetun psyykkisen sairauden tai häiriötilan tutkimuksen ja hoidon
• Viestintävaikeuksien tutkimus- ja hoitokulut
vakuutetun ollessa vakuutuksen alkaessa
alle 5-vuotias
• Lääkärin tekemän näöntarkastuksen

Vakuutusturvaa myös tulevalle
perheenjäsenellesi

Voit tehdä syntyvälle lapsellesi vakuutuksen tapaturman, sairauden ja matkustamisen varalta aikaisintaan 17. raskausviikolla ja viimeistään kun raskausviikkoja on alle 36.
Tekemällä vakuutuksen saat lapsesi henkilöturvan voimaan heti lapsesi syntymästä lähtien. Vakuutus myönnetään äidin täyttämän terveysselvityksen perusteella ja lapsesi henkilöturva jatkuu
katkeamattomana ilman uutta terveysselvitystä tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen osalta ilman
ikärajaa läpi koko eliniän.
Vakuutus jatkuu katkeamatta henkilöturvana
lapsen syntymähetkestä alkaen. Syntyvän lapsen
vakuutusmaksua peritään vakuutuksen tekohetkestä alkaen, jolloin henkilöturvasta korvataan kuluja heti lapsesi syntymän jälkeen. Raskausaikana
vakuutuksesta korvataan kustannukset jotka aiheutuvat äidille julkisen terveydenhoidon toimintayksikön sairaala- ja hoitopäivämaksuista, jos ne
johtuvat syntyvän lapsen sairauden tai vamman
tutkimuksesta tai hoidosta. Ilmoitathan meille lapsesi sukupuolen ja henkilötunnuksen pian syntymän jälkeen, niin pienokaisesi vakuutustiedot ovat
aina ajantasalla.

Lapsen henkilöturva – tapaturma-,
sairauskulu- ja matkustajavakuutus

Voit ottaa lapsellesi henkilöturvan tapaturman,
sairauden ja matkustamisen varalta myös syntymän jälkeen, kun lapsesi on vähintään 7 vuorokauden ikäinen. Henkilöturva myönnetään tällöin lapsesi terveysselvityksen perusteella.

Myös syntymän jälkeen otettu henkilöturva on
voimassa sairauden ja tapaturman varalta elinikäisesti, tapaturmavakuutuksen päivärahakorvauksen
osalta 80 ikävuoteen asti.
Pohjantähtiturvan henkilöturva korvaa tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuneita kustannuksia,
kuten lääkärinpalkkioita ja lääkkeitä, valitsemasi
turvan laajuuden mukaisesti. Tapaturmavakuutukseen sisältyy myös lapsesi kilpaurheiluharrastukset 18-vuotiaaksi asti ilman lisämaksua. Matkustajavakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman
hoitokulut sekä matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä, matkalta myöhästymisestä ja matkan
odottamisesta aiheutuneita kuluja.

Huoltajaturva – vakuutus lapsen
vakavan sairauden tai vamman varalta

Elämässä on välillä syytä varautua myös pahimpaan. Pienokaisellasi voidaan todeta vakava sairaus tai vamma, jonka vuoksi lapsesi tarvitsee erityishoitoa ja huolenpitoa. Pohjantähtiturvan sairauskuluvakuutukseen liitettävä Huoltajaturva on
näitä tilanteita varten.
Huoltajaturvasta maksetaan kertakorvaus, mikäli vakuutetulla lapsellasi todetaan jokin seuraavista
sairauksista tai vammoista:
• molempien silmien pysyvä sokeus
• downin oireyhtymä
• pahanlaatuinen kasvain
• diabetes 1
• vakava palovamma
• avosydänleikkausta vaativat sydänsairaudet
• CP-oireyhtymä
• nivelreuma.
Huoltajaturvasta maksettava kertakorvaus on
veroton ja voit käyttää sen parhaaksi katsomallasi
tavalla sairaudesta tai vammasta aiheutuviin kuluihin. Korvauksella huolehdit esimerkiksi sairastuneen tai muiden lastesi hoidosta, paikkaat mah-

dollisesti sinulle aiheutunutta ansionmenetystä tai
katat ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia.
Voit tehdä huoltajaturvan jo ennen lapsesi syntymää tai 7 vrk – 15 vuoden ikäiselle lapsellesi. Huoltajaturva päättyy lapsesi täytettyä 18 vuotta.

Muista myös
henkivakuutukset

una

Odottamattomat tapahtumat,
Lisäet arvoinen
ron
kuten huoltajan sairaus, tapa000 eu akuutus
0
2
turma tai onnettomuus voivat
henkiv aksutta!
m
horjuttaa vakavasti perheen taodeksi
u
v
loudellista tasapainoa. Menetystä
ei voi korvata rahalla, mutta käytännön asioiden hoitamista raha helpottaa.
Henkivakuutus antaa taloudellista turvaa perheelle pahimman varalle.
Pohjantähden Henki -vakuutuksen vakuutussumman määrittelet itse, vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksenottajan iän ja vakuutussumman
mukaan. Odottavan äidin lisäetuna saat nyt 20 000
euron arvoisen henkivakuutuksen vuodeksi maksutta! Huolehdi kuitenkin itse riittävästä vakuutussummasta.

Kenet voit vakuuttaa henkilöturvilla?

Henkilöturvalla voit vakuuttaa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat lapsesi. Henkilöturva ja vakuutus syntyvälle lapsellesi myönnetään terveysselvitysten perusteella. Terveydentilan tai aikaisempien vammojen vuoksi vakuutukseen voidaan liittää
korvaavuuteen vaikuttavia rajoitusehtoja.
Henkilöturvien myöntämisen edellytyksenä on,
että vakuutat myös kotisi Pohjantähtiturvalla. Jos
irtisanot kotisi tai koti-irtaimistosi vakuutuksen,
myös henkilöturvasi päättyvät.
Tutustu myös Pohjantähtiturvan tuoteselosteeseen
ja vakuutusehtoihin ennen vakuutuksen ottamista.
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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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