
HUOMIO: Tämä asiakirja on tarkoitettu sinulle tiedoksi ja antaa sinulle lyhyen yleiskuvan vakuutuksen tärkeimmästä sisällöstä. Kaikki sopimustiedot 
vakuutustuotteesta esitetään sopimusasiakirjoissa (vakuutussopimus, yleiset vakuutusehdot). Ole hyvä ja lue nämä kaikki asiakirjat ja ehdot huolellisesti läpi.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutusturva kattaa henkivakuutuksen kuoleman varalta, tapaturmaisen pysyvän tai osittaisen vammautumisen (joka aiheutuu vakuutuskauden aikana 
sattuneesta tapaturmasta) sekä vakavat sairaudet (syöpä, aivoverenvuoto, sydänkohtaus, ohitusleikkaus, sokeus ja pitkäaikaishoito).

Henki-, tapaturma- ja vakavan  
sairauden turvavakuutus
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Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 
Yritys: NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS 
Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, ICO:47251301, Slovakian kansallispankin rekisteröimä 
yritystun- nuksella ODT No. - 13166/2012 16, Bratislavan I. kaupparekisterin rekisteriosaan SA tunnuksella 5851/B.

Tuote: Tapaturman ja vakavan sairauden turva

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata vakuutustapahtumaa, jonka on aiheuttanut:

 ydinräjähteen radioaktiivinen, myrkyllinen, räjähtävä tai muu vaa-
rallinen ominaisuus,

 ionisoiva  säteily tai ydinpolttoaine tai räjähdysjätteen aiheuttama 
radioaktiivinen saastuminen,

 vakuutetun käyttämän huumeen, alkoholin tai muun huumausai-
neen tai ravintoaineen myrkyllisyys,

 levottomuudet, kapina, kansannousu, rauhanturvatehtävissä pal-
veleminen, sotilaallinen tai muu vallankaappaus, sota tai sotatoi-
met (riippumatta siitä onko sota julistettu virallisesti vai ei).

Tapaturmakorvaus ei kata vammoja, joiden aiheuttajana on:

 vakuutetun henkilön sairauden, vian tai vamman aiheuttama
 vakuutustapahtuma,

 leikkaus, sairaudenhoito tai terveydenhuolto, paitsi mikäli hoitoa
 ei ole annettu tapaturmaisena vammautumisena korvattavaan
 vammaan, 

 itsemurhayritys,

 HIV-infektio tai AIDSiin liittyvät oireet, siihen liitännäinen sairaus 
tai tila.

Kaikki vakuutuskorvauksen rajoitukset löytyvät vakuutusehdoista.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutusmaksu ja vakuutuskorvaus määräytyvät iän ja valitsemasi 
vakuutuspaketin perusteella. Vakuutuspaketit vaihtelevat 5 000 eu-
rosta 35 000 euroon. Voit tarkistaa vakuutussumman vakuutustodis-
tuksestasi, jonka saat sähköpostitse solmittuasi vakuutussopimuksen. 
Tapaturman ja vakavan sairauden turva kattaa seuraavat vakuutus-
tapahtumat ja vakuutetulle maksetaan kertaluontoinen korvaus sopi-
muksessa sovitun vakuutussumman mukaisesti:

kuolema johtuen mistä tahansa syystä:
vakuutetun kuolema vakuutuskauden aikana,

tapaturmainen pysyvä ja osittainen vammautuminen:
jos vakuutettu kärsii tapaturmasta aiheutuneista pitkäaikaisista  
seuraamuksista,

tapaturma tarkoittaa fyysistä vammautumista tai kuolemaa, joka 
aiheutuu odottamattomasta, äkillisestä, rajusta ja yksittäisestä 
ulkoisesta tekijästä. Tapaturmainen vamma voi myös aiheutua 
tahattomasta hukkumisesta, kaasun kerääntymisestä, auringon-
paisteesta tai pakkasesta, epäterveellisestä paineen vaihtelusta ja 
kaasumyrkytyksestä, samoin kuin vakuutetun virheestä aihetutu-
neesta  myrkytyksestä,

korvaukseen oikeuttava tapaturmainen pysyvä ja osittainen vam-
ma on lääketieteellinen ja yleinen haitta (vamma), joka on aiheu-
tunut vakuutetusta tapaturmasta. Oikeus korvaukseen syntyy, kun 
vamman on todettu olevan pysyvä ja peruuttamaton. Tapaturman 
tulee olla välittömän ja riippumattoman syyn aiheuttama. Kyseessä 
tulee olla pysyvä vammautuminen, ja osittaisen vammautumisen 
täytyy olla vähintään 50 % (= haittaluokitus 10),

vakavat sairaudet:
sydäninfarkti, ohitusleikkaus, syöpä, aivohalvaus, sokeus ja pitkä-
aikaishoito.

Jos jokin vakuutusehdoissa määritelty vakuutustapahtuma on diagn-
osoitu, vakuutetulle maksetaan 100 % vakuutussummasta vakuutuk-
sen kattamasta riskistä.
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Mitkä ovat velvoitteeni?
–  vastata totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikkiin vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin,
–  maksaa sovittu vakuutusmaksu viimeistään vakuutussopimuksessa sovittuihin päivämääriin mennessä,
–  ilmoittaa vakuutuksenantajalle osoitteenmuutoksesta tai muutoksista muihin yhteystietoihin, erityisesti sähköpostiosoitteen muutok-

sesta, johon vakuutuksenantaja lähettää tietoja ja päätöksiä.

Vakuutustapahtuman sattuessa:
–  vakuutetun kuolemasta on ilmoitettava vakuutuksenantajalle välittömästi, jolloin vakuutuksenantajalle on toimitettava vakuutetun vi-

rallisesti varmennettu kuolintodistus, joka sisältää todennetun iän ja syntymäpaikan (sekä tarvittaessa kuolinsyyn ja lääkärin todistuksen),
–  vakavan sairauden tai tapaturman osalta kaikki tarvittavat lääkärinlausunnot ja muut asiakirjat on toimitettava vakuutuksenantajalle 

heti kun vamma ja / tai vakava sairaus vakuutuskorvausvaatimus syntyy. 

Kaikki velvoitteet löytyvät vakuutusehdoista.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Sovittu vakuutusmaksu (säännöllinen vakuutusmaksu) maksetaan kuukausittain.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen kirjallisesti milloin tahansa. Mikäli vakuutuksenottaja ei ole irtisanomisilmoituksessa 

määrittänyt päättymispäivämäärää, vakuutuksen voimassaolo lakkaa sinä päivänä, kun irtisanomisilmoitus on toimitettu tai lähetetty 

vakuutuksenantajalle.
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Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Ennen sopimuksen syntyä tapahtuneesta tapaturmasta aiheutuneet pysyvät seuraamukset eivät ole vakuutuksen piirissä.
Vakuutus ei kata vakavia sairauksia, jos samaa vakavaa sairautta on hoidettu vakuutussopimuksen alkamista edeltävien 12 kuukauden aikana.

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 aikaansaadut ultraviolet-
tisäteet. Mikäli säteilytystä suoritetaan lääkärin toimesta lääke tieteellisiin tarkoituksiin tai lääkärin valvonnan alaisena, täysi vakuutus  turva pysyy voimassa,

 vakuutetun tahallinen rikos, 

 edunsaajilla ei ole oikeutta vakuutuskorvaukseen, jos edunsaaja on ai heuttanut vakuutetun kuoleman tahallisella rikoksella. Jos toimivaltainen viranomai-
nen 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 vakuu-
tusturvaa. 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

– turva kuolemantapauksen varalta ja turva tapaturmaisen pysyvän tai osittaisen vammautumisen varalta astuu voimaan, kun vakuu-

tus- sopimus onsyntynyt,

– vakavien sairauksien osalta, jotka on todettu ennen sopimuksen alkamista, sovelletaan 24 kuukauden odotusaikaa, toisin sanoen 

edunsaajalla ei ole oikeutta vakuutusturvaan ennen kuin 24 kuukautta on kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta.

– vakuutussopimus päättyy joko vakuutussopimuksessa sovitun vakuutuskauden umpeutuessa tai vakuutuskorvauksen maksamiseen

 vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus milloin tahansa vakuutuskauden aikana.

– mikäli sovittua vakuutusmaksua ei makseta ajallaan, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus sähköisesti 

14 päivän irtisanomisajalla, ilmoituksen lähetyspäivästä laskettuna. Mikäli vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun ennen kuin 

14 päivän irtisanomisaika on umpeutunut, vakuutus ei pääty irtisanomisajan umpeutuessa.

Alkaa: 

Päättyy:

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.
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