Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
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?
Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden.

Mitä vakuutus kattaa?
Työtapaturmien ja ammattitautien varalle

työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa sekä virkasuhteessa työskentelevät henkilöt
johtavassa asemassa vastiketta vastaan työskentelevät henkilöt,
jotka eivät ole yrittäjän eläkelain mukaisia yrittäjiä
Vakuutusmäärää ei voi sopia.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutusturvaan eivät kuulu

yrittäjät
maatalousyrittäjät ja apurahansaajat
urheilijat, vaikka nämä olisivat työsuhteessa
vakuutukseen kuuluvien henkilöiden sairastumiset ja vapaa-aikana
sattuneet tapaturmat.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Työtapaturma ja ammattitauti eli vahinkotapahtumat korvataan vain, kun

vahinkotapahtuma on laissa olevan määritelmän mukainen
vahinkotapahtuma on sattunut laissa mainituissa olosuhteissa
vamma tai sairaus on todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan.
Osapuolet eivät voi sopia korvausmääristä, vaan korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kun työtä tehdään
• Suomessa
• Suomen rajojen ulkopuolella, kun työnantaja lähettää vakuutukseen kuuluvan henkilön tilapäisesti tekemään työtä ulkomaille

Mitkä ovat velvoitteeni?
Ilmoittaa Pohjantähdelle
• sopimuksen alkaessa vakuutusmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot
• vakuutuksen voimassa ollessa vakuutusmaksuun vaikuttavat olennaiset muutokset
• vuosittain tammikuun loppuun mennessä vakuutusmaksuun vaikuttavat Pohjantähden pyytämät tiedot
• työtapaturmista ja ammattitaudeista viimeistään 10 arkipäivän kuluessa vahinkopäivästä
• tarvittavat tiedot työtapaturmien ja ammattitautien käsittelemistä varten
Ylläpitää tapaturmaluetteloa ja pitää työpaikalla nähtävänä työtapaturma- ja ammattitautilaki sekä tieto vakuutusyhtiöstä

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1–6 kertaa vuodessa

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutussopimus tulee voimaan, kuitenkin aikaisintaan siitä hetkestä, kun Pohjantähti on todistettavasti vastaanottanut
vakuutushakemuksen.
Vakuutus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja se uudistuu seuraavalle kalenterivuodelle.
Vakuutus on voimassa siihen saakka, kunnes vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutuksen kattaman työn päättymisestä.
Vakuutus päätetään, kun vakuutuksenottaja ilmoittaa työn päättymisestä.
Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai ulosottoviranomainen toteaa vakuutuksenottajan varattomaksi tai tämän olinpaikan tuntemattomaksi.
Määräaikainen vakuutus päättyy, kun määräaika päättyy, ellei sen voimassaoloa jatketa ennen määräajan päättymistä.

Miten irtisanon sopimuksen?
Ilmoittamalla Pohjantähdelle työnteon päättymisestä kirjallisella irtisanomisilmoituksella
Siirtämällä vakuutus uuteen yhtiöön, kun se on ollut vähintään kalenterivuoden voimassa

