Yrittäjän vapaaehtoinen vapaaajan 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 voi ottaa vapaa-aikana sattuvien tapaturmien
varalle, jos hänellä on yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus. Vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat
toissijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksessa yksilöidyn yrittäjän vapaa-aikana sattuvat tapaturmat.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutusturvaan eivät kuulu

yrittäjät, joilla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta
maatalousyrittäjät ja apurahansaajat
urheilijat
yrittäjän sairastumiset ja työaikana sattuneet tapaturmat

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella ei korvata

työtapaturma- ja ammattitautilain 26—29 §:ssä tarkoitettua ammattitautia
30 §:ssä tarkoitettua ammattitautina korvattavaa vamman tai sairauden olennaista pahenemista
33 §:ssä tarkoitettua työliikekipeytymistä
toisen henkilön tahallaan aiheuttamaa vahinkoa
Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella ei korvata myöskään

potilasvahinkolaissa tarkoitettua vahinkoa
vahinkotapahtumaa, jonka johdosta vahingoittuneella on oikeus
muun lain nojalla tämän lain mukaiseen korvaukseen
vahinkotapahtumaa, jonka johdosta vahingoittuneella on oikeus
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen
työtapaturmasta tai ammattitaudista
liikennevakuutuslaissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua liikennevahinkoa
raideliikennevastuulaissa (113/1999) tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua raideliikennevahinkoa.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vapaa-aikana Suomessa ja ulkomailla.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Ilmoittaa Pohjantähdelle
• sopimuksen alkaessa Pohjantähden pyytämät vakuutusmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot
• vakuutuksen voimassa ollessa Pohjantähden määrittämät vakuutusmaksuun vaikuttavat olennaiset muutokset
• tarvittavat tiedot vapaa-ajan tapaturmien käsittelemistä varten

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-6 erässä

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 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.

