Tähtiterveysvakuutus yritykselle
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 on ryhmävakuutus, jonka myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on, että yrittäjän pakolliset lakisääteiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset on vakuutettu Pohjantähdessä.
Vakuutettu ryhmä, vakuutetut henkilöt ja ryhmälle valittu vakuutusturva on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksen
laajuuden voi räätälöidä tarpeiden mukaisesti. Vakuutus voidaan tehdä 16 vuotta täyttäneelle. Tähtiterveysvakuutus
päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 80 vuotta. Vakuutetulla henkilöllä tulee olla
voimassa oleva työsopimus yritykseen tai hän on yrityksen omistaja.
Vakuutetun on oltava Suomessa yli kuusi (6) kuukautta vuodessa asuva henkilö, jolla on oikeus sairausvakuutuslakimme
mukaisiin etuuksiin ja jonka vakituinen asuinpaikka tulee olla Suomessa.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaisia vakuutusturvia, jos ne on
valittu vakuutettavaksi. Valittu vakuutusturva on merkitty vakuutuskirjaan.

Tähtiterveysvakuutukseen on valittavissa kolme eri turvan tasoa:

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata hoitokuluja, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi

ilman työterveyshuollon lähetettä tehdystä tutkimuksesta tai hoidosta
työterveyshuollon piiriin kuuluvasta tutkimuksesta tai hoidosta

Perusvarma Tähtiterveysvakuutus

huumaavien aineiden aineiden aiheuttamien tapaturmien, sairauksien
tai riippuvuuden tutkimuksesta tai hoidosta

tapaturman ja sairauden hoitokulut (julkinen terveydenhuolto ja
yleislääkäritasoinen hoito) sisältäen laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia

ulkonäköön, ulkomuotoon, transsukupuolisuuteen, sukupuolen
korjausleikkauksen tai ensisijaisesti elämänlaadun parantamiseen
liittyvästä tutkimuksesta tai hoidosta

Tosihyvä Tähtiterveysvakuutus

itsemurhasta tai sen yrityksestä

tapaturman ja sairauden hoitokulut (julkinen terveydenhuolto, yleisja erikoislääkäritasoinen hoito), sisältäen laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä fysikaalisen hoidon
Priima Tähtiterveysvakuutus

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutetun tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa ei korvata.

tapaturman ja sairauden hoitokulut (julkinen terveydenhuolto yleisja erikoislääkäritasoinen hoito) sisältäen laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, fysikaalisen hoidon, lääkkeet, muun terapian ja
operaatiot.

Hoitokulujen korvattavuuden edellytyksenä on vakuutetun työnantajan yrityksen työterveyshuollon lääkärin lähete.

Vakuutusmäärät ja omavastuut ovat tapaturma- ja sairauskohtaisia.
Koko vakuutuksen voimassaoloaikaa koskeva hoitokulujen enimmäismäärä on vakuutettukohtainen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutus ei korvaa kilpaurheilussa sattuneita tapaturmia.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

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

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä tulee antaa oikeat tiedot
Ilmoittaa viipymättä virheellisistä tai puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista. Vakuutuksenottajalla on ilmoitusvelvollisuus esimerkiksi, jos
vakuutuskirjaan määriteltyyn ryhmään tulee lisätä tai sieltä poistaa vakuutettu tai jos vakuutuksenottajan järjestämän työterveyshuoltosopimuksen
taso muuttuu.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksun maksaa vakuutuksen ottanut yritys. Laskutus 1-12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutetun
osalta vakuutusturva alkaa aikaisintaan työsuhteen alkamispäivänä ja kun hänet on merkitty vakuutuskirjaan.
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomista
koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Pohjantähdelle.
Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus yleisissä sopimusehdoissa luetelluissa tilanteissa.
Vakuutus päättyy vakuutetun osalta, kun työsuhde vakuutuksenottajaan lakkaa. Vakuutuksen viimeinen voimassaolopäivä on vakuutetun palvelussuhteen viimeinen päivä.
Vakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 80 vuotta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

