POHJANTÄHDEN

Henki

Perheille

POHJANTÄHDEN HENKI TURVAA
TALOUTTASI VAIKEINAKIN AIKOINA
Pohjantähden Henki turvaa talouttasi vaikeinakin aikoina. Jos tulosi pienenevät esimerkiksi sairauden tai tapaturman kaltaisten odottamattomien tilanteiden seurauksena, Pohjantähden Henki
auttaa turvaamaan sinun ja läheistesi toimeentuloa.

Taloudellista turvaa kuolemantapauksessa
Oletko miettinyt, miten läheisesi pärjäisivät, jos
kuolisit yllättäen? Kuolemantapauksessa yhden henkilön tulot jäävät pois, mutta menot eivät
yleensä pienene.
Henkivakuutuskorvaus antaa heille, jotka ovat sinusta taloudellisesti riippuvaisia taloudellista turvaa, aikaa sopeuttaa kuukausimenot ja mahdollisuuden esimerkiksi lainan pois maksamiseen.
Henkivakuutuskorvaus maksetaan henkilölle tai
henkilöille, jotka sinä olet valinnut ja sen suuruus
valitaan elämäntilanteesi mukaisesti.
Jos tarvitsette henkivakuutuksen kahdelle henkilölle, kysy 20 % pariedusta.

Pysyvä työkyvyttömyys
Taloudellista turvaa jäädessäsi työkyvyttömyyseläkkeelle
Ellet palaa työhön sairausloman jälkeen, vaan sinut todetaan pysyvästi työkyvyttömäksi, olet oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeellä tulosi jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin työssä ollessasi.
Voit turvata taloudellisen tilanteesi työkyvyn menettämisen varalta ottamalla vakuutuksen pysyvän

Hu om!

Keskittäminen kannattaa
• Keskittäjäasiakkaana sinulla on mahdollisuus
saada 16 % alennusta Pohjantähden Henki
-vakuutuksista!
• Alennus ei koske vakuutusta vakavan sairauden varalta eikä sitä voi yhdistää muihin
alennuksiin, kuten parietuun. Hinnassa huomioidaan suurin alennus.

työkyvyttömyyden varalle. Kertakorvaus auttaa sinua sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen, jos
joudut työkyvyttömyyseläkkeelle.

Ohimenevä työkyvyttömyys
Taloudellista turvaa sairausloman aikana
Tiedätkö, kuinka pitkään työnantajasi maksaa
palkkaa sairausajalta? Kun et enää saa palkkaa
työnantajaltasi, olet oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan, joka on huomattavasti palkkaasi alempi.
Voit turvata taloudellisen tilanteesi pitkittyneen
sairausloman varalta ottamalla vakuutuksen ohimenevän työkyvyttömyyden varalle. Vakuutuksesta maksettava päiväkorvaus antaa taloudellista tukea, jotta kuukausitulosi säilyvät haluamallasi tasolla.

Vakava sairaus
Taloudellista turvaa hoitokulujen maksamiseen
Jos sairastut vakavasti, on tärkeää, että saat parasta mahdollista hoitoa nopeasti. Sairauspäiväraha
ei vastaa työstä saatuja tuloja eikä riitä kattamaan
kasvaneita menoja.
Vakuutuksesta maksettava kertakorvaus auttaa
sinua vakavan sairauden aiheuttamissa välittömissä kustannuksissa.

Kuluttajansuoja
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, www.fine.fi
Vakuutuslautakunta, www.fine.fi
Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi
Valvova viranomainen
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, p. 09 183 51
www.finanssivalvonta.fi
Vakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
toimii. Tutustu myös tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin.
POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
www.pohjantahti.fi I oma.pohjantahti.fi
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