Yrittäjän vapaaehtoinen työajan
vakuutus
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 yrittäjä on oikeutettu ottamaan yrittäjätyössä sattuvien
työtapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien varalle, jos hänellä on yrittäjän eläkelain mukainen pakollinen tai vapaaehtoinen eläkevakuutus. Vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen
turvaan nähden.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa yksilöidyn yrittäjän ja hänelle yrittäjätyössä sattuvat työtapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit.
Vakuutus otetaan yhdestä vakuutusyhtiöstä ja se kattaa saman
yrittäjätyön kuin yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutusturvaan eivät kuulu

yrittäjät, joilla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta
maatalousyrittäjät ja apurahansaajat
urheilijat
yrittäjän 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.
Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena käytetään vahinkohetkellä voimassa ollutta yrittäjän eläkelain mukaista
työtuloa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kun yrittäjä tekee yrittäjätyötään
• Suomessa
• tilapäisesti Suomen rajojen ulkopuolella

Mitkä ovat velvoitteeni?
Ilmoittaa Pohjantähdelle
• sopimuksen alkaessa Pohjantähden pyytämät vakuutusmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot
• vakuutuksen voimassa ollessa Pohjantähden määrittämät vakuutusmaksuun vaikuttavat olennaiset muutokset
• työtapaturmista ja ammattitaudeista viimeistään 30 arkipäivän kuluessa vahinkopäivästä
• tarvittavat tiedot työtapaturmien ja ammattitautien käsittelemistä varten

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, Pohjantähti on todistettavasti vastaanottanut vakuutushakemuksen.
Vakuutus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja se uudistuu seuraavalle kalenterivuodelle.
Vakuutus päättyy samasta ajankohdasta lukien, josta yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus päättyy. Vakuutus voi päättyä myös takautuvasti.
Yrittäjällä on oikeus irtisanoa vakuutus haluamastaan ajankohdasta. Tällöin vakuutus päättyy aikaisintaan siitä hetkestä, kun irtisanomisilmoitus on
saapunut Pohjantähteen.
Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutusmaksun maksaminen on laiminlyöty tai vakuutusyhtiölle on annettu vakuutus- tai korvausasiassa tahallisesti vääriä tai puutteellisia tietoja. Tällöin vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen
syy on edellä tarkoitettu vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen
vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.

Miten irtisanon sopimuksen?
Kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa.

