Optimi Henkilövakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö,
0641130-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Vakavan sairauden turva,
Henkivakuutus (kuolemantapausturva)

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Mandatum Lifen myöntämällä Vakavan sairauden turvalla asiakas voi varautua ennalta vakavan sairauden aiheuttamaan tulonmenetykseen. Asiakas saa
kertakorvauksen, jos hänellä diagnosoidaan jokin vakuutusehdoissa määritellyistä vakavista sairauksista tai suoritetaan ehdoissa mainittu toimenpide.
Henkivakuutus antaa turvaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen varalta.

Mitä vakuutus kattaa?
Optimista on mahdollista ottaa henkilövakuutusturvaa
vakavan sairauden ja kuolemantapauksen varalta.

Mitä vakuutus ei kata?
Esimerkiksi
Ennen vakuutuksen voimaantuloa diagnosoituja sairauksia tai
suoritettuja toimenpiteitä.

Vakavan sairauden turva: Vakuutetulle maksetaan kertakorvaus, kun vakuutusehdoissa määritelty sairaus on todettu
tai toimenpide suoritettu. Korvaukseen oikeuttavia sairauksia
ovat vakavimmat sairaudet ja toimenpiteet eli syöpä, sepelvaltimon ohitusleikkaus, sydäninfarkti, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti ja aivohalvaus sekä elin- tai luuydinsiirto.

Vakuutusturvan päättymisen jälkeen diagnosoituja sairauksia tai
suoritettuja toimenpiteitä.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?

Henkivakuutus: Vakuutetun omaisille tai muulle nimetylle
edunsaajalla maksetaan henkivakuutuskorvaus, jos vakuutettu
kuolee sairauden tai tapaturman johdosta.

Vakavan sairauden turvan korvauspiiriin kuuluvat vain vakuutusehdoissa määritellyt vakavat sairaudet ja toimenpiteet. Korvattavien
vakavien sairauksien ja toimenpiteiden osalta on myös tarkempia
rajoituksia vakuutusehdoissa.
Korvattavia sairauksia/toimenpiteitä eivät ole esim. seuraavat:
•
•

•

Syövän esiaste, pintasyöpä tai muu alkava syöpä
Pallolaajennus tai muu valtimonsisäiseen katetriin perustuva
menetelmä tai lasertoimenpide
Mikroinfarkti
Munuaisen vajaatoiminta, johon ei liity pitkäaikaista dialyysihoitoa tai
munuaisen siirtoa.
Muut kuin ehdoissa mainitut elin-, kudos- tai luuydinsiirrot

•

Ohimenevät aivojen verenkiertohäiriöt (TIA-kohtaukset)

•
•

Vakavan sairauden turvan korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että vakuutettu itse hakee korvausta elinaikanaan aikaisintaan 30 päivän
kuluttua diagnoosista tai toimenpiteestä.
Henkivakuutuksesta ei makseta kertakorvausta, jos vakuutettu on tehnyt
itsemurhan ennen kuin vuosi on kulunut vakuutuksen alkamisesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Sopimuksen alussa; Vakuutusta haettaessa sinun tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi vastata todenmukaisesti terveysselvitykseen.
• Sopimuksen voimassaoloaikana; Sinun tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai sopimus kirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita.
• Korvausta haettaessa on annettava pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksut laskutetaan asiakkaan valinnan perusteella 1–4 krt/v. Laskutustapoina ovat e-lasku tai paperilasku.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva tulee voimaan kirjallisen vakuutushakemuksen antamisesta, mikäli turvat voidaan myöntää.
Turva vakavan sairauden varalta tulee voimaan sopimuksen mukaisesti 90 päivän kuluttua hakemuksen allekirjoittamisesta edellyttäen, että vakuutusyhtiö
hyväksyy tehdyn hakemuksen ja myöntää turvan.
Turvat päättyvät viimeistään kunkin turvan erityisehdoissa mainitussa päättymisiässä. Vakuutus päättyy myös, jos vakuutuksen omistaja irtisanoo
vakuutuksen. Myös vakuutusyhtiö voi tietyissä tilanteissa irtisanoa vakuutuksen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan milloin tahansa toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle.
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