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Tuoteseloste 

Kukaan ei hallitse elämän epävarmuustekijöitä. Tapaturman ja vakavan 

sairauden turva tarjoaa kertakorvauksen kuolemantapauksessa. Vaku-

utusturvaa kattaa myös sopimuksen voimassaoloaikana diagnosoidun 

parantumattoman sairauden tai tapaturmasta aiheutuneen pysyvän 

vamman. Vakuutuskorvausta voidaan käyttää velkojen maksamiseen, 

päivittäisten kulujen maksamiseen tai se voidaan sijoittaa turvaamaan 

perheen tulevia kuluja ja tarpeita. 

Tämä esite kuvaa vakuutuksen sisällön ja korvausmenettelyn. Pyy-

dämme sinua lisäksi lukemaan yleiset ja tuotekohtaiset vakuutus- ja 

sopimusehdot, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja vakuutuksesta-

si. Voit myös ottaa yhteyttä vakuuttajaan NOVIS-vakuutusyhtiö, NOVIS 

Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS 

Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava sähköpo-

stitse osoitteeseen office.fi@novis.eu.

Vakuutuksen sisältö  

Turva kuoleman, tapaturman ja vakavan sairauden varalta, tapaturma-

inen pysyvä ja osittainen vammautuminen, (vakuutuskauden aikana 

sattuneesta tapaturmasta), vakavat sairaudet (syöpä, aivoverenvuoto, 

sydänkohtaus, ohitusleikkaus, sokeus ja pitkäaikaishoito). 

Vakuutuksen hinta 

Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain vakuutussopimuksessa so-

vitun vakuutussumman perusteella. Vakuutusmaksun määrä lasketaan 

iän ja valitsemasi vakuutusturvan perusteella.

Ehdot vakuutukseen saamiseen  

Vakuutus myönnetään 18–66-vuotiaille asiakkaille, jotka asuvat Suo-

messa ja joiden taloudellinen tilanne mahdollistaa seuraavien 10 vuo-

den aikana iän mukaan laskettujen vähimmäismaksujen maksamisen.

Hakemusprosessin aikana potentiaalisen asiakkaan on täytettävä hen-

kilötiedot ja vastattava esitettyihin kysymyksiin koskien altistumista 

ammatillisille tai vapaa-ajan harrastuksista aiheutuville riskeille. Lisäksi 

pyydetään selvitys sairauksista ja läpikäydyistä hoidoista tai säännölli-

sestä lääkityksestä viimeisen 5 vuoden ajalta. 

Vakuutuksen voimassaolo  

Turvat kuolemantapauksen ja tapaturmaisen pysyvän tai osittaisen 

vammautumisen varalta astuu voimaan, kun vakuutussopimus on 

syntynyt. Vakaviin sairauksiin, jotka on todettu ennen sopimuksen al-

kamista, sovelletaan 24 kuukauden odotusaikaa, toisin sanoen edun-

saajalla ei ole oikeutta vakuutusturvaan ennen kuin 24 kuukautta on 

kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta.

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus milloin ta-

hansa vakuutuskauden aikana. 

Vakuutussopimus on voimassa 10 vuotta. Vakuutus myönnetään mak-

simissaan 66 vuotiaalle vakuutuksenottajalle.

Ole hyvä ja tutustu yleisiin vakuutusehtoihin saadaksesi paremman ku-

van vakuutuksesi voimassaolosta.

Ikä Selite Alin Ylin

18 - 30 Vakuutuskorvaus 9 000,0 € 35 000,0 €

Hinta kuukaudessa alkaen 9,0 € 28,0 €

31 - 40 Vakuutuskorvaus 5 000,0 € 27 000,0 €

Hinta kuukaudessa alkaen 9,0 € 43,5 €

41 - 50 Vakuutuskorvaus 5 000,0 € 15 000,0 €

Hinta kuukaudessa alkaen 15,5 € 65,0 €

51 - 60 Vakuutuskorvaus 5 000,0 € 10 000,0 €

Hinta kuukaudessa alkaen 35,0 € 141,0 €

61 - 66 Vakuutuskorvaus 5 000,0 € 10 000,0 €

Hinta kuukaudessa alkaen 76,5 € 237,0 €



Olet vakuutettu seuraavissa  
elämäntilanteissa   

Vakuutus kuolemantapauksen varalta: 

- vakuutetun kuolema vakuutuskauden aikana. 

Tapaturmainen pysyvä ja osittainen vammautuminen: 

- jos vakuutettu on kärsinyt tapaturmasta aiheutuneista pitkäaikaisista 

seuraamuksista.  

-  tapaturma tarkoittaa fyysistä vammautumista tai kuolemaa, joka ai-

heutuu odottamattomasta, äkkinäisestä, rajusta ja yksittäisestä ulko-

puolisen voiman vaikutuksesta. Tapaturmainen vammautuminen voi 

aiheutua myös tahattomasta hukkumisesta, kaasun kerääntymisestä, 

auringonpaisteesta tai pakkasesta, epäterveellisistä paineen vaihteluis-

ta tai kaasumyrkytyksestä, samoin kuin vakuutetun virheestä aiheutu-

neesta myrkytyksestä. 

-  jos vakuutettu kärsii lääketieteellisestä ja yleisestä haitasta (vammas-

ta), joka on aiheutunut vakuutuksen kattamasta tapaturmasta. Oikeus 

korvaukseen syntyy, kun vamman on todettu olevan pysyvä ja peruut-

tamaton. Tapaturman tulisi olla välittömän ja riippumattoman syyn ai-

heuttama haitta. Kyseessä tulee olla pysyvä vammautuminen, ja osit-

taisen vammautumisen täytyy olla vähintään 50 % (= haittaluokitus 10).

Vakavan sairauden diagnoosi:

- Mikäli jokin seuraavista yleisissä vakuutusehdoissa määritellyistä va-

kavista sairauksista (sydäninfarkti, ohitusleikkaus, syöpä, aivohalvaus, 

sokeus ja pitkäaikaishoito) on diagnosoitu, vakuutetulle maksetaan 100 

% vakuutussummasta. 

Yleinen vakuutuskorvauksen 
maksuvelvollisuuden 
poissulkeminen  

Seuraavissa tilanteissa oikeutta vakuutuskorvaukseen ei ole:  

- Sotilaalliseen liikekannallepanoon osallistuminen,

-  Kapinaan, vastarintaan tai levottomuuksiin osallistuminen kapinallisten 

puolella,

-  Ydintuhot tai aseelliset selkkaukset,

-  Terroritekoon osallistuminen,

-  Epideeminen tauti, joka kohdistuu laajalle alueelle ja huomattavaan 

osaan väestöstä (pandemia)

-  Energiasäteet, joiden vahvuus on vähintään 100 elektronivolttia, minkä 

tahansa energian neutronit, lasersäteet tai keinotekoisesti aikaansaa-

dut ultraviolettisäteet. Mikäli säteilytystä suoritetaan lääkärin toimesta 

lääketieteellisiin tarkoituksiin tai lääkärin valvonnan alaisena, täysi va-

kuutusturva pysyy voimassa.

-  Vakuutetun tahallinen rikos.

-  Edunsaajilla ei ole oikeutta vakuutuskorvaukseen, jos edunsaaja on 

aiheuttanut vakuutetun kuoleman tahallisella rikoksella. Jos toimival-

tainen viranomainen suorittaa rikostutkintaa, vakuutuksenantajalla on 

oikeus pidättäytyä vakuutuskorvauksen maksamisesta edunsaajalle, 

kunnes tapaus on ratkaistu.  

-  Jos vakuutettu tekee itsemurhan kolmen ensimmäisen kuukauden ku-

luessa vakuutusturvan alkamisesta, vakuutuksenantaja ei maksa va-

kuutusturvaa.

-  Rajoituksia ei sovelleta, jos vakuutustapahtuma liittyy tapahtumaan, 

joka seuraa Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai so-

dasta ja jos vakuutettu on Suomen kansalainen tai asuu Suomessa.

Vakuutuksen verotus   

Vakuutuksenottaja, vakuutettu henkilö tai edunsaaja on vastuussa korva-

uksesta tai edusta aiheutuvista veroista tai vastaavista maksuista.

Yleiset vakuutusehdot    

Tämä asiakirja ei ole täydellinen tuoteseloste, eikä korvaa vakuutuksen 

yleistä vakuutusehtoasiakirjaa. Yleiset vakuutusehdot lähetetään hake-

musprosessin aikana ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen yhdessä va-

kuutuksen kanssa. Lisätietoja yleisistä ehdoista löytyy osoitteesta www.

novis.eu/fi/ tai www.vakuutustori.fi.

Kuinka hakea vakuutuskorvausta     

Kun vakuutustapahtuma on tapahtunut, sinun on välittömästi ilmoitet-

tava vakuutustapahtumasta vakuutuksenantajalle osoitteeseen claims@

novis.eu, toimittamalla kaikki asiaankuuluvat lääketieteelliset asiakirjat 

seuraavien vaiheiden mukaisesti: -vakuutetun kuolemasta on ilmoitettava 

vakuutuksenantajalle välittömästi, jolloin vakuuttajalle on toimitettava va-

kuutetun virallisesti varmennettu kuolintodistus, joka sisältää todennetun 

iän ja syntymäpaikan sekä kuolinsyyn (tarvittaessa). Kaikki tarvittavat lää-

kärinlausunnot on toimitettava vakuutuksenantajalle heti kun vamma ja / 

tai vakava sairaus on syntynyt.

Valitukset      

Jos et ole tyytyväinen korvauspäätökseen tai muuhun vakuutukseesi liit-

tyvään ratkaisuun, voit olla yhteydessä Finanssivalvontaan, Snellmanin-

katu 6, 001 01 Helsinki (https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/) 

saadaksesi tietoa oikeuksistasi. Vakuutuspäätöksestä voi valittaa Kulut-

tajariitalautakuntaan, Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki (https://www.

kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttaja-asiat/kuluttaja-asiat/vakuutuksetjapan-

kit.html). Voit myös toimittaa kirjallisen valituksen Slovakian kansalliseen 

pankkiin, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovakia (http://www.nbs.

sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spotrebitela1/

podanie-staznosti).

Kaikki vakuutussopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin kärä-

jäoikeudessa tai käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vakuutetulla on 

kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kanne vakuutuksenantajan anta-

man päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, 

kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätök-

sestä ja tästä määräajasta. 

Henkilötietojen käsittely       

Vakuutustori ja NOVIS käsittelevät henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä 

koskevien lakien ja asetusten sekä vakuutuslainsäädännön mukaisesti.
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