POHJANTÄHDEN

Sairausvakuutus

TURVAA TÄRKEIMMÄT
SAIRAUSVAKUUTUKSELLA
Sairausvakuutuksemme kulkee mukana läpi elämän vauvasta vanhuuteen. Jos vakava sairaus kohtaa sinua tai perhettäsi, on ensiarvoisen tärkeää päästä hoitoon mahdollisimman pian. Sairausvakuutus antaa sinulle aidon mahdollisuuden valita, käytätkö julkisia vai yksityisiä palveluja.
Voit itse määritellä vakuutuksesi omavastuun sekä vakuutusmäärän - näin vaikutat suoraan vakuutuksesi hintaan.

Lapsen vakuutus kulkee mukana kohti
aikuisuutta - ja sen yli

osalta omavastuut on jo maksettu. Nuoren talous ei siis
koe kolhuja, vaikka hänelVakuutusmäärällä ja
le olisi määrätty sääntaa
omavastuulla voit vaikut
nöllisiä, kalliita hoitoja
itse vakuutusmaksuusi ja
tai lääkitys.
set
Sairausvakuutus elää
siihen, mitkä kustannuk
ja joustaa elämän muhaluat ottaa omalle
kana. Nuoren saadessa
vastuullesi.
unelmiensa työpaikan kattavalla työterveyshuollolla,
vakuutuksen omavastuuta on
mahdollista korottaa, jolloin kulut pienenevät, mutta vakuutus on edelleen turvaamassa
vakavampia sairauksia tai työterveyden puutteita.
Aikanaan lapsesta tulee vanhus ja pitkän iän
tuomat vaivat nousevat esiin. Eliniän kivutessa jatkuvasti ylöspäin, ei kuitenkaan tarvitse murehtia
vakuutuksen korvaavuutta vanhoillakaan päivillä.
Emme päätä vakuutusta silloin, kun sitä todennäköisesti eniten tarvitsee. Sairausvakuutuksemme
kulkee mukana koko elämän.

Hankkimalla lapsellesi sairausvakuutuksen, voit
antaa turvan, joka on voimassa koko hänen elämänsä ajan. Vakuutus myönnetään lapsen terveysselvityksen perusteella, joten turva kannattaa
hankkia mahdollisimman pian lapsen synnyttyä.
Voit ottaa vakuutuksen myös jo ennen lapsesi
syntymää. Myönnämme vauvallesi sairausvakuutuksen raskausviikosta 17 alkaen, ja ehdit ottaa sen
vielä noin neljä viikkoa ennen laskettua aikaa, kun
raskausviikkoja on alle 36. Vakuutus myönnetään
äidin terveysselvityksen perusteella.
Lapsuuden aikana sairausvakuutus turvaa koko
perheen taloutta sekä varmistaa vakavissa tilanteissa lapsen pikaisen hoitoon pääsyn ja kattavan
hoidon.
Vakuutuksessamme jokaista sairautta varten on
varattu oma korvaussummansa sekä omavastuu,
jonka voit itse valita. Vakuutuksessa ei siis voi tulla
korvauskattoa vastaan kuin yksittäisten sairauksien osalta.
Kun hankit vakuutusta, sinun kannattaakin pohtia, haluatko hakea korvausta jokaisesta pienestä
vaivasta vai onko vakuutus vakavampia ja pitkäaikaisempia sairauksia varten.
Mikäli lapsellasi todetaan esimerkiksi allergia ja
astma, kummastakin maksetaan vain kerran vakuutukseen valittu omavastuu. Tämän jälkeen samaan sairauteen liittyvät kulut voi hakea loppuelämän ajan ilman omavastuuta. Sairauskohtaisen
omavastuun etu näkyy varsinkin pitkäaikaissairauksissa.
Lapsen muuttaessa aikanaan omilleen vakuutus
voidaan siirtää sellaisenaan nuoren omiin nimiin
ilman uutta terveysselvitystä. Sairauskohtainen
omavastuu on iso etu, kun pitkäaikaissairauksien

Vanhemman sairausvakuutus on koko
perheen turvana
Valitettavan todennäköistä on, että vanhempi sairastuu jossakin kohtaa elämää – mahdollisesti jopa vakavasti. Vakavan sairauden diagnoosin
saadessa hoidon aloittaminen mahdollisimman
pian on avainasemassa. Tällöin kyseeseen voi tulla pohdinta siitä, hoitaako sairautta julkisella vai
yksityisellä puolella. Hoidot voivat maksaa yksityisellä puolella kymmeniä tuhansia euroja, ja harva
kuitenkaan säästää sairastumisen varalle.
Ilman sairausvakuutusta perheessä olisikin todennäköisesti valittava kerättyjen säästöjen käytön ja omaisuuden myymisen tai hoitoon pääsyn
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nopeuden välillä. Sairausvakuutuksella turvataan
vakavissa tilanteissa koko perheen talous sekä varmistetaan pikainen hoitoon pääsy ja kattava hoito.
Vakuutusmaksun voi ajatella myös säästämisenä vakavamman sairauden varalle. Vakuuttamalla perheen molemmat vanhemmat sairausvakuutuksella, vakavaa sairautta varten ei tarvitse varata
erillisiä säästöjä, sillä vakuutuksesta on mahdollista saada maksusitoumus suurempiin toimenpiteisiin. Näissä tapauksissa hoitolaitos laskuttaa suoraan Pohjantähteä. Mikäli kyseessä on jo aiemmin
korvatun sairauden hoito, kuluista ei peritä edes
omavastuuta.
Vanhemman vakuutuksen tärkeys ei lopu siihen,
kun lapset muuttavat omilleen. Sairausvakuutus
turvaa vanhempaa myös vanhoina päivinä, joten
vakuutus vähentää niin lapsien kuin lastenlapsienkin huolta. Vakuutus ei siis pääty silloin, kun sitä
todennäköisesti eniten tarvitsee.

taisia. Omavastuu täytyy maksaa jokaisesta sairaudesta vain kerran. Kun omavastuu on maksettu, korvataan loput hoitokulut ilman omavastuuta.
Koko vakuutuksen voimassaolon aikana kokonaiskorvaussummalle ei ole enimmäismäärää. Vakavan tai pitkäaikaissairauden sattuessa kohdallesi
sairauskohtainen vakuutusmäärä saattaa ajan saatossa täyttyä, mutta se ei estä sinua saamasta korvauksia muista sairauksista.

Reilusti räätälöitävällä vakuutuksella voit
säästää vakuutusmaksuissa
Saat valita vakuutukseen juuri sinulle sopivan sairauskohtaisen omavastuun sekä vakuutusmäärän.
Voit valita omavastuun 90–1 000 euron väliltä. Valitsemasi vakuutusmäärä voi olla minimissään 1 500
euroa ja enimmillään jopa 35 000 euroa. Vakavampien sairauksien varalle otettuun vakuutukseen
kannattaa valita suurempi omavastuu ja vakuutusmäärä. Näin säästät vakuutusmaksussa ja pienemmät flunssat maksat omasta pussista.

Omavastuut ja vakuutusmäärät sairauskohtaisia – ilman kokonaiskorvauskattoa!
Valitsemasi vakuutusmäärät eli korvattavien hoitokulujen määrä ja omavastuut ovat sairauskoh-

Vakuutus korvaa

Vakuutus ei korvaa

• lääkärinpalkkiot
• tutkimukset
• lääkkeet ja ihotautilääkkeiksi luokitellut
perusvoiteet
• terveyskeskus- ja sairaalamaksut
• ravintovalmisteet, mm. äidinmaidonkorvikkeet
• vitamiinit, hivenaineet, rohdosvalmisteet,
luontaistuotteet
• viestintävaikeuksien tutkimus- ja hoitokulut vakuutetun ollessa vakuutuksen
alkaessa alle 5-vuotias
• yli 16-vuotiaiden yksityisellä terveydenhoitosektorilla annetun psyykkisen sairauden tai häiriötilan tutkimuksen ja hoidon, jos Kansaneläkelaitos on suorittanut
siitä korvauksen
• lääkärin määräämää terveydenhuollon
ammattihenkilön antamaa fysikaalista
hoitoa, neuvontaa tai ohjausta enintään
kaksi käyntikertaa sairautta kohden.

• muuta fysikaalista tai kuntouttavaa hoitoa
tai terapiaa
• matkakuluja
• terveystarkastuksia, sairauksien ennaltaehkäisyä ja rokotteita
• ravitsemusterapiaa
• raskauden ehkäisyyn, raskauteen tai synnytykseen liittyviä kuluja
• silmä- tai piilolaseja
• silmien taittovian korjaamiseksi tehtyä
laserhoitoa tai kirurgista hoitoa
• kosmeettisia leikkauksia
• hampaiden, hampaiden kiinnityskudosten tai purennan hoitoa.
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OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Asiakaspalvelu 		
020 763 4010
Sähköinen asiointipalvelu
oma.pohjantahti.fi
Vahinkojelppi			www.pohjantahti.fi/vahinkojelppi
www.pohjantahti.fi
Y-tunnus: 0146905-4

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%)
- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min
- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min.

