Tapaturmavakuutus
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?
Tapaturmavakuutuksen laajuuden voit räätälöidä itse omien tarpeidesi mukaisesti. Henkilöturvaan kuuluvat korvauslajit
ovat siten kuin vakuutuskirjaan on merkitty. Vakuutus voidaan tehdä 7 vrk ikäisestä lähtien ja syntyvälle lapselle, kun
raskausviikkoja on yli 17 mutta alle 36. Vakuutus on voimassa koko eliniän. Vakuutusmäärät ja omavastuut ovat tapaturmakohtaisia ja itse valittavissa.
Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa tapaturmiin liittyviä kuluja alla olevan listan mukaan
mikäli ne ovat valittu vakuutettavaksi.

tapaturman hoitokulut
tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
tapaturmainen kuolema
päiväraha tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä

Mitä vakuutus ei kata?
vammaa, vamman laajuutta tai paranemisen pitkittymistä siltä
osin kuin se johtuu tapaturmasta riippumattomista syistä, kuten
sairaudesta, rakenteellisesta viasta tai tuki- ja liikuntaelimistön tai
kudosten iänmukaisesta rappeutumisesta, vaikka ne olisivat olleet
oireettomia ennen tapaturmaa
hampaan tai hammasproteesin rikkoutumista, jos rikkoutuminen
tapahtuu puremisen yhteydessä
riidan tai pahoinpitelyn yhteydessä syntyneen vamman hoitokuluja, ohimenevää työkyvyttömyyttä ja pysyvää haittaa, ellei asiasta
tehty poliisitutkinta tai tuomioistuinkäsittely osoita vakuutettua
syyttömäksi osapuoleksi ja ellei vakuutettu vaadi tiedossa olevalle
vastapuolelle rangaistusta teosta. Mikäli kysymyksessä on alle 15vuotias henkilö, on asiassa saadusta selvityksestä käytävä ilmi, että
vakuutettu on riidan tai pahoinpitelyn syytön osapuoli.
vamman tai vammautumisolosuhteiden jälkeen ilmeneviä psyykkisiä
oireita
lääkeaineen, alkoholin, alkoholin korvikkeen tai muun huumaavan
aineen aiheuttamaa myrkytystä tai elinvauriota
saastuneen ruuan tai juoman aiheuttamaa sairaustilaa
hyönteisen piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia
vammaa, joka aiheutuu Yhdistyneiden Kansakuntien tai vastaavan
järjestön rauhanturvaamistehtävissä
vammaa, joka on aiheutunut, kun vakuutettu oli tekemässä tai yritti
tehdä rikollista tekoa
vammaa, joka on aiheutunut vakuutetun sairauden tai ruumiinvian
aiheuttamasta tapaturmasta
kuolemaa tai vammaa, joka aiheutuu vakuutetun itsemurhasta tai
itsemurhayrityksestä.
Tapaturmana ei korvata:

itseaiheutettua vammoja
rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaanmenoja, ellei vamma ole
aiheutunut tapaturmasta jossa tervekin kudos vaurioituisi

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on vakuutuksen
voimassa ollessa sattunut äkillinen ja odottamaton tapahtuma,
jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai lämpövoima
tai kemiallisten aineiden koostumus aiheuttaa ruumiinvamman, jota
voidaan pitää myös lääketieteellisin perustein ulkoisen tapahtuman
aiheuttamana
Tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi katsotaan myös
enintään yhden päivän aikana kehittynyt lihaksen tai jänteen
venähdysvamma, joka on seurausta poikkeuksellisesta liikkeestä tai
urheilusuorituksen yhteydessä tapahtuvasta äkillisestä voimanponnistuksesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta
venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja poikkeavan liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluna ei korvata
leikkaustoimenpiteitä
Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on
hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.
Yli 18-vuotias tarvitsee tapaturman hoitokuluihin ja päivärahakorvaukseen urheilulisän, jos hän osallistuu kilpailuihin, otteluihin tai lajiin
liittyvään kilpailuun tähtääviin harjoituksiin
Vakuutus ei ole voimassa maassa tai alueella, johon matkustamista
Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta Suomen
ulkoministeriö suosittelee poistumaan. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutetun matkasairaus, matkatapaturma tai
kuolema ei johdu siitä syystä, minkä vuoksi ulkoministeriön suositus
on annettu.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Vakuutus ei ole voimassa myöskään sotatoimi- tai poikkeustila-alueella (esim. sota, kapina mellakka, aseellinen selkkaus tai
vastaava). Vakuutus on kuitenkin voimassa 14 vuorokauden ajan
sotatoimien tai poikkeustilan alkamisesta edellyttäen, että vakuutettu on ollut alueella ennen sotatoimien tai poikkeustilan alkamista ja
ettei hän itse osallistu kyseiseen toimintaan.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Tapaturmavakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla. Ulkomailla vakuutus on voimassa enintään 365 vrk alkuperäisestä lähtöpäivästä.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä tulee antaa oikeat tiedot
• terveydentilastani
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
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
vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

