Yrityksen Tähtiterveysvakuutus henkilöstösi turvaksi
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TÄHTITERVEYSVAKUUTUKSELLA
PANET TURVATEN KOKO PORUKAN
Yrityksen Tähtiterveysvakuutus täydentää yrityksesi työterveyshuoltoa. Priima, Tosihyvä ja Perusvarma
ovat kattavia hoitokuluvakuutuksia ryhmälle eli yrityksesi henkilöstölle. Vakuutuksen valitset sen mukaan,
kuinka kattavan turvan haluat. Tähtiterveysvakuutukset myönnetään ilman terveysselvitystä.

Kenet voit vakuuttaa?

Mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan?

Voit vakuuttaa vakuutuksella joko koko yrityksen
henkilöstön tai vain valittujen työntekijöiden ryhmän. Ryhmän minimikoko on 3 henkilöä. Ryhmässä
voi olla vakuutettuna myös yrityksessä työskentelevä
yrityksen omistaja.
Vakuutetulla tulee olla vakituinen asuinpaikka
Suomessa sekä oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin
etuuksiin.

Vakuutuksen hintaan vaikuttaa:
• yrityksen työterveyshuollon taso
• vakuutettujen lukumäärä
• vakuutusmäärä
• valittu vakuutus.

Milloin vakuutus myönnetään?
Saat Tähtiterveysvakuutukset Priiman, Tosihyvän ja
Perusvarman kokonaan ilman terveysselvityksiä, joten vakuutus korvaa myös henkilökuntasi aikaisemmin todettujen vammojen ja sairauksien hoitoa.
Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on työterveyshuolto, jossa on vähintään etälääkärimahdollisuus.

Tähtiterveysvakuutus

mahdollistaa nopean ja
asiantuntevan hoidon.
yksen
Vakuutus on siis niin yrit
kuin työntekijänkin etu.

Tähtiterveysvakuutuksiin ei kuulu ollenkaan omavastuuta. Korvaus maksetaan siis täysimääräisenä ensimmäisestä kerrasta lähtien.
Vakuutusmäärä on aina tapaturma- ja sairauskohtainen, eikä kaikki mene samaan piikkiin. Näin koko
vakuutusturva ei kulu yksittäisen sairauden hoitoon.

Mitä vakuutus ei korvaa?
• Ilman työterveyshuollon lähetettä tehtyä tutkimusta tai hoitoa
• Työterveyshuollon piiriin kuuluvaa tutkimusta tai
hoitoa
• Huumaavien aineiden aiheuttamien tapaturmien,
sairauksien tai riippuvuuden tutkimusta tai hoitoa
• Ulkonäköön, ulkomuotoon, transsukupuolisuuteen, sukupuolen korjausleikkaukseen tai ensisijaisesti elämänlaadun parantamiseen liittyvää tutkimusta tai hoitoa
• Tahallaan aiheutettuja vammoja, itsemurhasta tai
sen yrityksestä johtuvia vammoja.

Mitä Priima, Tosihyvä ja Perusvarma korvaavat?

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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