POP Elämänvara

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Sp-Henkivakuutus Oy, rekisteröintijäsenvaltio Suomi ja Chubb European
Group SE, sivuliike Suomessa, rekisteröintijäsenvaltio Ranska

Tuote: POP Elämänvaran
vakavan sairauden turva

Tämä asiakirja on yhteenveto vakavan sairauden turvan tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole luotu sinun yksilöllisiin tarpeisiisi.
Täydelliset tiedot koskien Elämänvaravakuutusta annetaan muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
POP Elämänvara on yhdistelmävakuutus, joka koostuu joustavamaksuisesta kapitalisaatiosopimuksesta ja vakavan sairauden vakuutuksesta. Vakuutus sisältää oikeuden säästöön
ja vakavan sairauden turvaan.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa vakavan sairauden. Vakava sairaus tarkoittaa
tässä vakuutuksessa aivohalvausta, akuuttia sydäninfarktia tai
syöpää.
Aivohalvaus tarkoittaa aivoverenvuodon, verisuonitukoksen tai
veritulpan aiheuttamasta aivoinfarktista johtuvaa aivokudoksen
kuoliota tai vauriota, joka johtaa pysyvään, vähintään keskivaikeaan neurofysiologiseen puutokseen.
Akuutti sydäninfarkti tarkoittaa vakuutetun sydänlihaksen
riittämättömästä verenkierrosta aiheutuvaa sydänlihaskudoksen
kuoliota ja/tai vaurioitumista.
Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on ominaista
kontrolloimaton kasvu ja pahanlaatuisten kasvainsolujen olemassaolo ja niiden leviäminen terveeseen kudokseen, joka sen seurauksena tuhoutuu. Korvattaviin syöpiin kuuluu myös leukemia,
imusolmukesyöpä ja maligni (pahanlaatuinen) luuydinsairaus.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei korvaa hoitokuluja tai lääkekuluja.
Aivohalvauksena ei pidetä tilapäisiä aivoverenkierron
häiriöitä (TIA-kohtaukset), muita ohimeneviä aivoverisuonten
häiriöitä, joista ei jää pysyviä seurauksia, eikä migreeniin
liittyviä neurologisia puutoksia.
Akuuttina sydäninfarktina ei pidetä oireetonta sydäninfarktia
eikä muita sydänlihaksen ja -verisuonien sairauksia, kuten
rasitusrintakipua.
Syöpänä ei pidetä tiettyjä syövän esiasteita, ei-invasiivisen
vaiheen syöpää, kohdunkaulan syövän tiettyjä esiasteita,
varhaisasteella olevaa eturauhassyöpää, karsinooma in-situ
kasvaimia, pahanlaatuista melanoomaa, hyperkeratoosia,
basalioomaa, ihon levyepiteelikarsinoomaa tai kroonista
lymfaattista leukemiaa.

Vakavan sairauden turvassa on kyse jatkuvasta henkilövakuutuksesta, joka jatkuu sopimuksessa määriteltyyn enimmäisikään tai
vahinkotapahtumaan.
Vakavan sairauden turvasta maksetaan korvaus, kun vakuutuksenottaja sairastuu sopimuksen voimassa ollessa vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla vakavasti.
Kertakorvauksen määrä riippuu valitusta korvaustasosta (20 000 €
tai 40 000 €) ja sen määrä on mainittu vakuutuskirjassa.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutus voidaan myöntää 18–59-vuotiaalle. Vakuutetun tulee
asua vakituisesti, eli olla väestörekisterin mukaan kirjoilla Suomessa.
Vakuutettu ei saa oleskella Pohjoismaiden ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta.
Vakuutusyhtiön vastuu alkaa vasta, kun ensimmäinen vakuutusmaksu on suoritettu.
Kertakorvaus akuutista sydäninfarktista tai aivohalvauksesta
maksetaan, jos vakuutetulla diagnostisoidaan em. sairaus vakuutuksen voimassaolon aikana ja edellyttäen, että oireet, joiden
perusteella vakuutettu on ensimmäisen kerran saanut lääkärinhoitoa em. sairaudesta, ovat alkaneet aikaisintaan kun 90 päivää on
kulunut vakuutuksen voimaantulosta.
Kertakorvaus syövästä maksetaan, jos vakuutetulla diagnosoidaan syöpä vakuutuksen voimassaolon aikana tai sen jälkeen,
kun 90 päivää on kulunut vakuutuksen voimaantulosta.
Korvausta ei makseta, mikäli vakuutettu kuolee 30 päivän kuluessa vakavan sairauden diagnosoinnista.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa maailmanlaajuisesti.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin.
• Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi
havaitsemansa tiedot.
• Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai vakuutetun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli
12 kuukautta.
• Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutettu on aloittanut tai lopettanut tupakoinnin vakuutuksen voimassa ollessa.
• Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai vahinkoseuraamuksen
aiheutumisesta.
• Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakavan sairauden turvassa vakuutusmaksukausi on kalenterivuosi. Vakavan sairauden turvan maksu peritään säästön pääomasta kuukausittain siten,
että eräpäivä on kunkin kuun viimeinen päivä.
Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakavaa sairautta koskeva vakuutusturva tulee voimaan 90 vuorokauden kuluttua ensimmäisen vakuutusmaksun maksamisesta.
Vakuutuksen vakavan sairauden turva päättyy sopimuskirjaan merkityn vakuutusajan päättyessä, vakuutetun täyttäessä 65 vuotta, korvaukseen oikeuttavan,
vakuutusehdoissa määritellyn sairauden diagnosointiin, vakuutuksen säästöosan päättyessä, vakuutuksen säästöosan pääoman ollessa niin vähäinen, ettei
se enää riitä kattamaan vakavan sairauden turvan maksua, vakuutetun kuollessa tai vakavan sairauden turvan päättämistä koskevan kirjallisen ilmoituksen
saapuessa vakuutusyhtiölle.
Vakavaa sairautta koskeva vakuutusturva päättyy vakuutusmaksukauden päättyessä, jos vakuutusyhtiö irtisanoo sopimuksen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa POP Elämänvara -sopimus. Vakuutuksenottajan irtisanoessa säästöosan, päättyy aina myös vakavan
sairauden turva. Vakavan sairauden turvan päättyminen, vakuutustapahtuman johdosta tai muusta syystä, ei päätä Elämänvaran säästöosaa ilman erillistä
irtisanomista.

