Vakuutus vakavan sairauden varalta
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: Aktia Henkivakuutus Oy
Y-tunnus 0937006-7

Tuote: Pohjantähden Henki

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuotetiedoissa,
vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kysessä on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Vakuutetulle maksetaan sovittu verovapaa kertakorvaus, mikäli
hänellä todetaan ehtojen tarkoittama sairaus tai hänelle tehdään ehdoissa mainittu toimenpide.

Mitä vakuutus ei kata?

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksen tarkoittamat vakavat sairaudet tai toimenpiteet:
Syöpä
Korvausta ei kuitenkaan makseta esimerkiksi syövän
esiasteesta tai pintakerrokseen rajoittuvasta syövästä.
Aivoinfakti tai aivoverenvuoto
Korvausta ei kuitenkaan makseta esimerkiksi tilapäisestä
verenkierron häiriöstä.
Sydäninfarkti
Korvausta ei esimerkiksi kuitenkaan makseta, ellei
aiheudu pysyvää sydänlihaskuoliota.

Muita kuin vakuutusehdoissa mainittuja sairauksia tai
toimenpiteitä.
Syöpää, jos tutkimukset aloitetaan tai syöpädiagnoosi
tehdään ennen kuin 90 päivää on kulunut vakuutushakemuksen allekirjoittamisesta.
Alkoholin tai huumaavien aineiden käytöstä
taikka lääkeaineiden väärinkäytöstä aiheutunut
vakuutustapahtuma.
HIV- tai aids-tartunnasta johtuva vakuutustapahtuma.

Avosydänleikkaus
Sydän-keuhkokonetta apuna käyttäen tehty leikkaus.
Dialyysihoitoa vaativa munuaisten pysyvä
vajaatoiminta
Yli 2 kuukautta säännöllistä dialyysihoitoa.
Suomessa tehty elinsiirto

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Korvausta ei esimerkiksi makseta, jos
vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti
vakuutustapahtuman syynä on itsemurhayritys
vakuutustapahtuma on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai palvelusta rauhanturvaamistai rauhaanpakottamistehtävissä tai niitä vastaavissa tehtävissä
sitä ei haeta vakuutetun elinaikana.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
	  Vakuutus on voimassa 24 h vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.
	  Elinsiirrosta maksetaan kertakorvaus kuitenkin vain, mikäli se tehdään Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutushakemuksessa esitettyihin kysymyksiin, erityisesti terveydentilaa
koskeviin kysymyksiin, koska vakuutus myönnetään terveysselvityksen perusteella.
• Aktialle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta haettaessa annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita.
• Korvausta hakiessa tulee antaa vakuutustapahtumasta oikeat tiedot

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Aktia lähettää vakuutusmaksusta laskun. Vakuutusmaksu maksetaan vakuutusyhtiön tilille viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Vakuutuksenottaja saa valita maksukauden pituuden (12, 6, 3 tai 1 kuukautta).

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutus voidaan myöntää aikaisintaan sinä vuonna, jona vakuutettu täyttää 15 vuotta ja viimeistään sinä vuonna, jona vakuutettu täyttää
60 vuotta. Vakuutus päättyy sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään vakuutuksen vuosipäivää edeltävänä päivänä sinä vuonna, jona vakuutettu
täyttää 65 vuotta. Vakuutus päättyyy myös, kun siitä on maksettu sovittu kertakorvaus.
Aktia voi irtisanoa vakuutuksen maksamattoman vakuutusmaksun tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy, kun irtisanomista
koskeva ilmoitus onannettu tai lähetetty Aktialle, jollei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää päättymisajankohtaa.
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Vakuutussopimus tulee voimaan, kun Aktia lähettää vakuutuskirjan vakuutuksenottajalle. Jos Aktia hyväksyy hakemuksen, vastaa Aktia myös
hakemuksen käsittelyaikana sattuneesta vakuutustapahtumasta. Syövän osalta oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, mikäli tutkimukset
aloitetaan tai syöpä todetaan ennen kuin on kulunut 90 päivää vakuutushakemuksen allekirjoittamisesta.

