
GTC-80200905, voimassa 25. 9.2020. ” NOVIS henki-, tapaturma- ja vakavan sairauden turvavakuutus.”
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1§ VAKUUTUSTURVA 

1. Vakuutuksenantaja on sopinut vakuutuksenottajan kanssa vakuutustur-

vasta koskien 

a)  Henkivakuutus kuolemantapauksen varalta 

b)  Tapaturmaista pysyvää ja osittaista vammautumista, joka aiheutuu 

vakuutuskauden aika-na sattuneesta tapaturmasta. Tapaturmainen 

pysyvä ja osittainen vamma on määritelty pykälässä 10.

c)  Vakavat sairaudet on lueteltu alla sekä määritelty pykälässä 10: 

i. Syöpä

ii. Aivoverenvuoto

iii. Sydänkohtaus

iv. Ohitusleikkaus

v. Sokeus

vi. Pitkäaikaishoito

2§ MÄÄRITELMÄT 

1. Vakuutus on oikeussuhde, jossa vakuutuksenantaja sitoutuu vakuutuskor-

vauksen maksuvel-vollisuuteen, mikäli vakuutussopimuksessa tarkemmin 

määritelty tapaturmainen tapahtuma käy toteen.

2. Vakuutuksenantajana toimii NOVIS Insurance Company Inc., Nam. L. 

Stura 2, 811 02 Bratisla-va, ICO:47251301, Slovakian kansallispankin 

rekisteröimä yritystunnuksella ODT No. - 13166/2012 16, Bratislavan 

I. kaupparekisterin rekisteriosaan SA tunnuksella 5851/B. Jäl-jempänä 

näissä ehdoissa sekä myös vakuutuksenottajan ja vakuutetun välisessä 

kirjeenvaih-dossa vakuutuksenantajaan viitataan lyhennetyssä muodos-

saan nimellä ”NOVIS Insurance Company Inc.” 

3. Vakuutuksenottaja on nimetty vakuutussopimuksessa ja on se taho, joka 

tekee vakuutusso-pimuksen vakuutuksenantajan kanssa.

4. Vakuutettu on se henkilö, joka on vakuutettu kyseessä olevalla vakuutuk-

sella. Vakuutuseh-doissa vakuutettuun viitataan myös ilmaisulla “vakuu-

tettu henkilö”.

5. Vakuutetun tai vakuutuksenottajan ikä vakuutussopimusta tehtäessä 

tarkoittaa vakuutusso-pimuksen kalenterivuoden ja syntymävuoden välistä 

erotusta.

6. Vakuutuskausi on se aika, jolle vakuutus vakuutuskirjan mukaan sovitaan.

7. Sovittu vakuutusmaksu on vakuutusmaksu, joka tulee maksaa kuukausit-

tain.

8. Henkivakuutus korvaa sekä tapaturmaisen- että sairaudesta johtuvan 

kuoleman, tapaturmai-sen pysyvän tai osittaisen vammautumisen sekä 

vakuutussopimuksessa määritellyn vakavan sairauden, joka puhkeaa 

vakuutuskauden aikana.

9. Vakuutuskorvaus on käteismaksu tai muu rahallisessa arvossa ilmaistu 

maksu, jonka vakuu-tuksenantaja maksaa vakuutussopimuksessa sovittu-

jen vakuutustapahtumien sattuessa.

10. Vakuutusmäärä on vakuutussopimuksessa sovittu vakuutuksenantajan 

vastuun enimmäismää-rä.  

3§ VAKUUTUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

1. Vakuutussopimus syntyy sillä hetkellä, kun vakuutuksenantaja tai vakuu-

tuksenottaja toimittaa tai lähettää hyväksynnän toisen sopimusosapuolen 

tekemään tarjoukseen.

2. Osapuolet sopivat, että kaikki vakuutusta koskevat oikeustoimet voidaan 

toteuttaa myös säh-köpostikirjeenvaihdolla. Sopimusosapuolten tulee 

käyttää vakuutussopimuksessa esitettyjä tai myöhemmin ilmoitettuja 

muuttuneita sähköpostiosoitteita.

4§ VAKUUTUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

1. Vakuutusturva alkaa, kun vakuutussopimus on syntynyt. Vakuutussopi-

muksessa sovittu va-kuutusaika on 10 vuotta.

2. Vakuutussopimus päättyy joko vakuutussopimuksessa sovitun vakuu-

tuskauden umpeutuessa tai vakuutuskorvauksen maksamiseen vakuu-

tuksenottajalle. Vakuutussopimus on mahdollista uusia vakuutuskauden 

päätyttyä, uusi terveysarviointi on kuitenkin suoritettava. Lisäksi va-kuu-

tuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus milloin tahansa 

vakuutuskauden ai-kana. Irtisanomisilmoitus tulee antaa kirjallisesti. 

Mikäli vakuutuksenottaja ei ole määrittä-nyt päättymispäivämäärää, va-

kuutuksen voimassaolo lakkaa sinä päivänä, kun irtisanomisil-moitus on 

toimitettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle.

5§ VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN 

1. Vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan vakuutussopimuksessa 
sovitun vakuutusmak-sun. Maksu erääntyy kuukauden kuluttua laskun 
päiväyksestä.

6§ SOVITUN VAKUUTUSMAKSUN  
LAIMINLYÖNNIN SEURAUKSET 

1. Mikäli sovittua vakuutusmaksua ei makseta ajallaan, vakuutuksenantajalla 
on oikeus irtisanoa vakuutussopimus sähköisesti 14 päivän irtisano-
misajalla, ilmoituksen lähetyspäivästä lasket-tuna. Mikäli vakuutuksen-
ottaja maksaa vakuutusmaksun ennen kuin sanottu 14 päivän irtisa-no-
misaika on umpeutunut, vakuutus ei pääty irtisanomisajan umpeutuessa. 
Mikäli vakuu-tusmaksun laiminlyönti on aiheutunut taloudellisista vaikeuk-
sista, jotka ovat kohdanneet va-kuutuksenottajaa johtuen sairaudesta, 
työttömyydestä tai muista pääasiallisesti muista kuin vakuutetusta johtu-
vista erityisistä olosuhteista, vakuutus ei pääty, vaikka irtisanomisilmoitus 
olisi annettu, ennen kun 14 päivää on kulunut siitä, kun kyseessä olevat 
erityiset olosuhteet ovat päättyneet. Edellä todetusta huolimatta vakuutus 
päättyy kolme kuukautta sen jälkeen kuin irtisanomisaika on umpeutunut.
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7§ SOPIMUSOSAPUOLTEN OIKEUDET  
JA VELVOLLISUUDET 

1. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuutena on:

a)  vastata totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikkiin vakuutussopimusta 

koskeviin kysymyksiin.  

b) vakuutuksenottajan velvollisuutena on maksaa sovittu vakuutusmaksu 

viimeistään vakuutus-sopimuksessa sovittuihin päivämääriin mennessä.

c) ilmoittaa vakuutuksenantajalle osoitteenmuutoksesta tai muutoksista 

muihin yhteystietoi-hin, ennen kaikkea sähköpostiosoitteeseen, johon 

vakuutuksenantaja lähettää tietoja ja pää-töksiä.

2. Vakuutuksenantajan tulee noudattaa sopimuksesta, näistä vakuutuseh-

doista ja lainsäädän-nöstä johtuvia velvoitteitaan.

3. Vakuutuksenantajalla on oikeus:

a)  vaatia maksamatta jääneiden vakuutusmaksujen maksamista,

b) vetäytyä vakuutussopimuksesta johtuen tämän pykälän 1 a) –kohdassa 

määritellyn velvoitteen tietoisesta rikkomisesta, mikäli vakuutussopimus-

ta ei ole tehty perustuen totuudenmukaisiin ja täydellisiin vastauksiin esi-

tettyihin kysymyksiin ja mikäli vakuutuksenottaja on antanut virheellisiä 

tai epätäydellisiä tietoja tahallisesti tai vähäistä suuremmalla huolimatto-

muudella ja jos vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta, mikäli 

se olisi ollut tietoinen todellisista olosuhteista. Lisäksi vakuutuksenanta-

jalla on oikeus saada vakuutuksenottajalta hyvitys vakuutussopimuksen 

tekemiseen ja hallinnoimiseen liittyvistä kustannuksista,

c) mikäli vakuutuksenottaja tai vakuutettu on, joko tahallisesti tai vähäistä 

suuremmalla huolimattomuudella, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuu-

tensa, ja mikäli vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta, mikäli 

totuudenmukaiset ja täydelliset vastaukset olisi annettu, vakuutukse-

nantaja vapautetaan vastuusta. Mikäli vakuutuksenantaja olisi kuitenkin 

myöntänyt vakuutuksen joka tapauksessa, mutta ainoastaan sovittua 

korkeampaa vakuutusmaksua vastaan tai muutoin erilaisilla ehdoilla, 

vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu summaan, joka vastaa sovittua 

vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi annettu,

d) tunnistaa vakuutuksenottaja sekä vakuutettu henkilö vakuutussopimuk-

sen tekemisen aikana sekä säilyttää näiden tunnistetiedot arkistoissaan.

4. Vakuutustapahtuman sattuessa vakuutuksenantaja on velvoitettu 

maksamaan vakuutuskorvauksen viipymättä ja viimeistään 30 päivän 

kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut vakuutuksenantajan vastuun 

arvioimiseksi tarvittavat vaatimuksen esittäjältä kohtuudella toimitetta-

vaksi vaadittavat asiakirjat ja tiedot, ottaen kohtuudella huomioon myös 

vakuutuksenantajan mahdollisuudet saada tällaisia tietoja haltuunsa. 

5. Vakuutuksenantaja vapautetaan vastuustaan, mikäli vakuutettu on 

aiheuttanut vakuutusta-pahtuman tahallisesti. Mikäli vakuutettu on 

aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huo-limattomuudella, 

vakuutuksenantajan vastuuta voidaan alentaa sen mukaan, mikä olo-

suh-teiden valossa on kohtuullista. 

8§ EDUNSAAJAT JA  
SITOUMUS VAKUUTUSKORVAUKSEN KÄYTTÄMISESTÄ 

1. Vakuutetun kuolemantapauksessa edunsaajana on edesmenneen perikun-

ta, ellei vakuutuksenottaja toisin ilmoita.

2.  Pysyvän ja osittaisen vamman sekä vakavien sairauksien vahinkovakuu-

tuskorvauksen edunsaajana on vakuutettu.

9§ ODOTUSAJAT JA YLEINEN VAKUUTUSKORVAUKSEN 
MAKSUVELVOLLISUUDEN POISSULKEMINEN 

1. Vakuutusturva myönnetään yksinkertaistettujen vakuutusturvaperiaattei-

den mukaisesti. En-nen sopimuksen syntyä tapahtuneesta tapaturmasta 

aiheutuneet pysyvät seuraamukset eivät ole vakuutuksen piirissä.

2. Näiden yleisten vakuutusehtojen määritelmien mukaisesti vakaviin sai-

rauksiin, jotka on to-dettu ennen sopimuksen alkamista, sovelletaan 24 

kuukauden odotusaikaa, toisin sanoen edunsaajalla ei ole oikeutta vakuu-

tusturvaan ennen kuin 24 kuukautta on kulunut vakuutus-sopimuksen 

alkamisesta.

3. Vakuutus kattaa vakavat sairaudet, mikäli samaa vakavaa sairautta ei ole 

hoidettu vakuutusso-pimuksen alkamista edeltävien 12 kuukauden aikana.

4. Seuraavissa tilanteissa oikeutta vakuutuskorvaukseen ei ole:

a)  Sotilaalliseen liikekannallepanoon osallistuminen,

b) Kapinaan, vastarintaan tai levottomuuksiin osallistuminen kapinallisten 

puolella,

c) Ydintuhot tai aseelliset selkkaukset,

d) Terroritekoon osallistuminen,

e) Epideeminen tauti, joka kohdistuu laajalle alueelle ja huomattavaan 

osaan väestöstä (pan-demia)

f) Energiasäteet, joiden vahvuus on vähintään 100 elektronivolttia, minkä 

tahansa energian neutronit, lasersäteet tai keinotekoisesti aikaansaadut 

ultraviolettisäteet. Mikäli säteilytystä suoritetaan lääkärin toimesta lääke-

tieteellisiin tarkoituksiin tai lääkärin valvonnan alaisena, täysi vakuutus-

turva pysyy voimassa.

g) Vakuutetun tahallinen rikos.

h) Edunsaajilla ei ole oikeutta vakuutuskorvaukseen, jos edunsaaja on ai-

heuttanut vakuutetun kuoleman tahallisella rikoksella. Jos toimivaltainen 

viranomainen suorittaa rikostutkintaa, vakuutuksenantajalla on oikeus 

pidättäytyä vakuutuskorvauksen maksamisesta edunsaajalle, kunnes 

tapaus on ratkaistu.  

i) Jos vakuutettu tekee itsemurhan kolmen ensimmäisen kuukauden ku-

luessa vakuutusturvan alkamisesta, vakuutuksenantaja ei maksa vakuu-

tusturvaa.

5. Edellä 4 kohdassa asetettuja rajoituksia ei sovelleta, jos vakuutustapahtu-

ma liittyy tapahtu-maan, joka seuraa Suomeen kohdistuvasta aseellisesta 

hyökkäyksestä tai sodasta ja jos va-kuutettu on Suomen kansalainen tai 

asuu Suomessa.

10§ SOPIMUSOSAPUOLTEN OIKEUDET  
JA VELVOLLISUUDET 

1. Vakuutuksenantaja maksaa vakuutetulle vakuutuskorvauksen seuraavien 

vakuutustapahtumien sattuessa: 
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1.1. Kuolema johtuen mistä tahansa syystä

1.1.1. Vakuutustapahtuma vakuutusriskin ”kuolema” osalta on vakuutetun 

kuolema vakuu-tusjakson aikana, jos vakuutusturva ei vanhene 

muista syistä. Vakuutetun kuolemasta on ilmoitettava välittömästi 

vakuutuksenantajalle, jolloin nämä asiakirjat on toimitet-tava vakuu-

tuksenantajalle:

1.1.2. a)  vakuutetun viralliseksi todistettu kuolintodistus, joka sisältää 

todennetun iän ja syntymäpaikan.

1.1.3. b)  Kuolinilmoitus, tarvittaessa lääketieteelliset raportit.

1.1.4.  Vakuutetun kuolemantapauksessa koko vakuutussopimuksessa 

sovittu vakuutus-summa maksetaan vakuutuskorvauksena. Näiden 

yleisten vakuutusehtojen määräyksiä sovelletaan.

1.2. Tapaturmainen pysyvä ja osittainen vammautuminen 

1.2.1. Tapaturma tarkoittaa fyysistä vammautumista tai kuolemaa, joka 

aiheutuu odotta-mattomasta, äkkinäisestä, rajusta ja yksittäisestä 

ulkopuolisen voiman vaikutuksesta. Tapaturmainen vammautuminen 

aiheutuu myös tahattomasta hukkumisesta, kaasun kerääntymisestä, 

auringonpaisteesta tai pakkasesta, epäterveellisistä paineen vaih-

te-luista ja kaasumyrkytyksestä, samoin kuin vakuutetun virheestä 

aiheutuneesta myrky-tyksestä. 

1.2.2.  Vammat, sairaudet, luonnostaan esiintyvät vaivat ja taudit, jotka 

aiheuttavat ter-veyden rappeutumista ovat tapaturman käsitteen 

ulkopuolella. Tapaturman ei myös-kään katsota olevan tarttuva tauti, 

joka aiheutuu puremasta tai injektiosta. Korvauk-seen oikeuttava 

tapaturmainen pysyvä ja osittainen vamma on lääketieteellinen ja 

yleinen haitta (vamma), joka on aiheutunut vakuutuksen kattamasta 

tapaturmasta. Oi-keus korvaukseen syntyy, kun vamman on todettu 

olevan pysyvä ja peruuttamaton. Ta-paturman tulisi olla välittömän ja 

riippumattoman syyn aiheuttama haitta. Kyseessä tu-lee olla pysyvä 

vammautuminen, ja osittaisen vammautumisen täytyy olla vähintään 

50 % (= haittaluokitus 10) perustuen Valtioneuvoston asetuksessa 

työtapaturma- ja am-mattitautilaissa tarkoitetuista haittaluokitukses-

ta 768/2015 määriteltyyn tapaturma-luokituspäätökseen.                                                                  

1.2.3. Seuraavia ei pidetä tapaturmina:  

1.2.3.1. Itsemurha tai itsemurhayritys, 

1.2.3.2. Tahallinen itsensä vahingoittaminen, 

1.2.3.3. Sydäninfarkti,

1.2.3.4. Sairauden paheneminen tapaturman takia,

1.2.3.5. Degeneratiivisesti muuttuneiden elinten vahingoittuminen 

(esim. akilles-jänne ja nivelkierukka) pienen välillisen iskun 

seurauksena,

1.2.3.6. Esineiden nostamisesta ja siirtämisestä aiheutunut sisäinen 

fyysinen vahinko.

1.2.4. Tapaturmainen pysyvä vamma:

1.2.4.1. Mikäli vakuutetulle aiheutuu erilaisia pysyviä vammoja yh-

destä tapaturmas-ta, vammautumisen kokonaisaste arvioi-

daan perustuen yksittäisten vammo-jen prosenttiosuuksien 

summaan, ei kuitenkaan enempää kuin 100 % yh-teensä. 

1.2.4.2. Mikäli vakuutetulle on aiheutunut pysyviä vammoja johtuen 

tapaturmasta ja tällaiset pysyvät vammat koskevat sellaista 

ruumiinosaa tai elintä, jonka toi-minta oli mistä tahansa 

syystä jo valmiiksi alentunut ennen kyseistä tapatur-maa, 

vakuutuksenantaja alentaa tapaturmasta aiheutuneiden 

pysyvien vam-mojen prosenttiosuutta edeltävää vammaa 

vastaavalla prosenttiosuudella.

1.2.4.3. Mikäli osoitetaan, että vakuutetulle aiheutui tapaturman 

vuoksi pysyvä ja osittainen vamma (yli 50 prosentin vam-

mautuminen), maksetaan Vakuutus-määrä. 

1.2.4.4. Tapaturmakorvaus ei kata vammoja, joiden aiheuttajana on: 

1.2.4.4.1. vakuutetun henkilön sairauden, vian tai vamman 

aiheuttama vakuutustapah-tuma; tai 

1.2.4.4.2. leikkaus, sairaudenhoito tai terveydenhuolto, paitsi 

mikäli hoitoa ei ole an-nettu tapaturmaisena vam-

mautumisena korvattavaan vammaan; tai

1.2.4.4.3. vakuutetun käyttämien huumeiden, alkoholin, 

muiden huumausaineiden tai ravintoaineiden myr-

kyllisyys; tai

1.2.4.4.4. itsemurhayritys; tai

1.2.4.4.5. levottomuudet, mellakka, kansannousu, rauhantur-

vaoperaatioissa palvelemi-nen, sotilaallinen tai muu 

vallankaappaus, sota tai sotatoimet (riippumatta 

siitä onko sotaa virallisesti julistettu vai ei); tai

1.2.4.4.6. ionisoiva säteily tai ydinpolttoaineesta tai räjähdysjät-

teestä aiheuttama ra-dioaktiivinen saastuminen; tai

1.2.4.4.7. ydinräjähteen radioaktiivinen, myrkyllinen, räjähtävä 

tai muu vaarallinen ominaisuus. 

1.3. Vakavan sairauden diagnoosi  

Mikäli jokin seuraavista vakavista sairauksista on diagnosoitu, maksetaan 

vakuutetulle Va-kuutusmäärä. 

1.3.1. Sydäninfarkti 

 Sydänlihaksen osalle aiheutunut peruuttamaton vahinko, jonka ai-

heuttajana on sepel-valtimon akuutti tukkeutuminen. 

• Diagnoosi tulee varmistaa seuraavilla tunnusmerkeillä: 

• Sydänkohtaukseen viittaava tyypillinen kipu rintakehän keski-

osassa 

• Biokemiallisten merkkiaineiden kohonneet pitoisuudet, mukaan 

lukien yleises-ti hyväksyttyjä laboratoriotasoja korkeampi tropo-

niini-T tai -I, määrän ollessa 500ng/L ja enemmän 

• Uudet infarktin EKG-muutokset 

• Näyttöä vasemman kammion toiminnan alenemisesta, kuten 

pienentynyt va-semman kammion ejektiofraktio tai merkittävä 

hyperkinesia, akinesia tai poik-keamat seinämän liikkeessä

• Hiljainen sydäninfarkti, jossa sydäninfarktin tyypilliset kliiniset 

oireet eivät ole selviä tai niitä ei voida jäljittää, on suljettu ulkopuo-

lelle. Vakuutuskorvausvaa-de syntyy, kun diagnoosin on vahvista-

nut kardiologiaklinikka tai kardiologian asiantuntija.

1.3.2. Ohitusleikkaus 

 Avosydänleikkaustoimenpiteen suorittaminen, jossa yhden tai useam-

man tukkeutu-neen valtimon kapenema on korjattu ohitusimplantilla 
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henkilöillä, joilla on rajatun alueen angina pectoris –oireita. Leikkauk-

sen suorittaminen ilman rintakehän avaamis-ta (angioplastia, pallo-

laajennus, laserleikkaus) sekä läppätoimenpiteiden suorittami-nen 

ilman proteesien käyttämistä ei muodosta vakavaa sairautta. Vahin-

gonkorvausvaa-de syntyy sen jälkeen, kun leikkaus on suoritettu.

1.3.3. Syöpä 

 Mikä tahansa pahanlaatuinen sairaus, jolle on luonteenomaista pa-

hanlaatuisten solujen hallitsematon kasvu sekä tunkeutuminen eri 

laatuiseen kudokseen. Diagnoosin tukena on oltava kudosopillista tai 

– systemaattisten syöpien tapauksessa – systologi-nen näyte.

 Edellä oleva määritelmä ei kata seuraavia:

• Paikallisen vaiheen syöpä

• Ihon muut pahanlaatuiset sairaudet kuin pahanlaatuinen melanoo-

ma, joka on aiheuttanut tunkeutumisen orvaskesiä syvemmälle

• Eturauhasen pahanlaatuiset sairaudet, paitsi mikäli ne ovat eden-

neet vähintään TNM-luokitukseen T2N0M0

• Kilpirauhasen kasvain, ellei se ole edennyt vähintään TNM-luoki-

tukseen T2N0M0

• Hodgkinin tauti tai muu kuin Hodgkinin tauti, ellei se ole levinnyt 

vähintään Ann Arbor –luokittelun vaiheeseen 2

• Leukemia, joka ei ole aiheuttanut anemiaa

• Gastrointestinaalinen stroomatuumori, ellei se ole edennyt vähin-

tään TNM-luokituksen tasolle T2N0M0 tai mikäli sen solunjakau-

tumisen nopeus > 5 per 50 hpf

 Selvyyden vuoksi todetaan, että seuraavilla tavoilla kuvattujen tai 

luokiteltujen sai-rauksien tai tilojen ei katsota olevan edellä esitetyn 

määritelmän mukaista syöpää:

• Syövän esiaste

• Elimistöön tunkeutumaton

• Jonka pahanlaatuisuus on rajatapaus tai jolla on matala todennä-

köisyys kehit-tyä pahanlaatuiseksi

• Kohdunkaulan kudosmuutos CIN-1, CIN-2 tai CIN-3

1.3.4. Aivohalvaus 

 Aivohalvauksen aiheuttajana tulee olla aivoverenvuoto tai aivoinfarkti, 

joka on seu-rausta aivoverisuonen tukkeutumisesta tai rikkoutumi-

sesta tai muista elimistä aiheu-tuneesta emboliasta. Aivohalvauksen 

tulee johtaa pysyvien neurologisten toimintahäi-riöiden odottamatto-

maan ilmaantumiseen.

 Pysyvä neurologinen vahinko tulee todeta objektiivisesti neurologisten 

löydösten avulla sekä keskushermoston CT-kuvauksella, jolloin vam-

man oireiden tulee jatkua yli 3 kuukautta keskeisen aivohalvauksen 

alkamisesta. Väliaikainen neurologinen oireisto (TIA, PRINT) ei ole 

vakava sairaus. Oikeus vakuutuskorvaukseen syntyy, kun diagnoo-

sin on vahvistanut neurologinen spesialistiklinikka tai spesialisti. 

Diagnoosi voidaan saat-taa valmiiksi aikaisintaan kaksitoista viikkoa 

aivohalvauksen jälkeen.

1.3.5. Sokeutuminen 

 Akuutista sairaudesta tai tapaturmasta johtuva täydellinen ja peruut-

tamaton näönme-netys molemmissa silmissä. Näiden määräysten 

puitteissa täydellinen näönmenetys molemmissa silmissä on tapahtu-

nut ainoastaan:

• Kun näkökentän rajoitus on 20° tai alle molemmissa silmissä

• Kun näkö on mitattu lukemilla 3/60 tai huonompi esim. Snel-

len-testityypeillä 

 Sokeus tulee vahvistaa silmätautiopillisilla löydöksillä. Näiden määräys-

ten tarkoittama tapaturma on fyysinen vamma, jonka aiheuttajana on 

ollut odottamaton, yllättävä ja ainutkertainen äärimmäisten vaikutusten 

seuraus, pois lukien sellaiset, joiden aiheut-tajana on itsemurhayritys 

tai tahallinen itsensä vahingoittaminen. Mikäli kyseessä on yhden 

silmän sokeutuminen, vakuutuskorvausvaade koskee 10 prosenttia 

vakuutus-määrästä. Vakuutustapahtuma syntyy, kun keskeytyksetön-

tä sokeutta on jatkunut kol-me kuukautta siitä päivämäärästä, jona 

erikoistuneen terveydenhoitolaitoksen lääkäri on tehnyt diagnoosin. 

Oikeus saada vakuutuskorvaus syntyy, kun diagnoosin on vahvis-tanut 

silmäsairauksiin erikoistunut klinikka tai silmälääkäri.

1.3.6. Perushoito 

 Henkilö, joka tarvitsee perushoitoa näiden määräysten puitteissa, on 

henkilö, joka sai-raudesta johtuvan voimien menetyksen seuraukse-

na todennäköisesti jää pysyvästi avuttomaksi niin, että hän täyttää 

vähintään neljä alla esitetyistä pisteistä (a-e), sa-moin kuin tarvitsee 

teknisiä tai lääketieteellisiä apuvälineitä huomattavilta osin ja tar-vit-

see toisen ihmisen päivittäistä apua.

a) Huoneessa liikkuminen:    1 hoitopiste

 Siitäkin huolimatta, että vammautunut henkilö käyttää kävelytukea 

tai pyörätuolia, toisen ihmisen tukea tarvitaan liikkumiseen.

b) Ylös nouseminen ja makuulle meneminen:  1 hoitopiste

 Toisen ihmisen tuki on välttämätöntä noustessa ylös sängystä tai 

makuulle mentä-essä.

c) Pukeutuminen ja riisuutuminen:   1 hoitopiste

 Pukeutuessaan ja riisuutuessaan potilas tarvitsee toisen henkilön 

apua pukeak-seen vaatteensa ja riisuakseen ne.

d) Hygienia:      1 hoitopiste

 Toisen henkilön apua tarvitaan, kun vakuutettu henkilö peseytyy, 

kampaa hiuksen-sa tai ajaa partansa, koska vakuutettu ei pysty 

enää itse suorittamaan tarvittavia liikkeitä.

e) Tarpeista huolehtiminen:   1 hoitopiste

 Toisen henkilön apu on välttämätöntä, koska vakuutettu: 

• Ei pysty siistiytymään yksin ulostamisen jälkeen, tai 

• Hän joutuu käyttämään alusastiaa, tai 

• Suoli ja rakko voidaan tyhjentää ainoastaan muiden avustuksella, 

tai

• Ei kykene ruokkimaan itseään, kun ruoka on valmistettu ja tehty 

saa-tavilla olevaksi. 

 Oikeus vakuutuskorvaukseen syntyy, kun lääkäri on vahvistanut 

perushoidon tarpeen.

1.3.7. Korvausta ei makseta mistään vakavasta sairaudesta, joka on  

aiheutunut:  
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1.3.7.1. Vakuutetun käyttämän huumeen, alkoholin tai muun huu-

mausaineen tai ra-vintoaineen myrkyllisyydestä; tai

1.3.7.2. HIV-infektiosta tai AIDSiin liittyvistä oireista, siihen liitännäi-

sestä sairaudesta tai tilasta; tai

1.3.7.3. levottomuuksista, kapinasta, kansannoususta, rauhanturva-

tehtävissä palve-lemisesta, sotilaallisesta tai muusta vallan-

kaappauksesta, sodasta tai sotatoi-mista (riippumatta siitä 

onko sota julistettu virallisesti vai ei); tai 

1.3.7.4. ionisoivasta säteilystä tai ydinpolttoaineesta tai räjähdysjät-

teen aiheuttamas-ta radioaktiivisesta saastumisesta; tai 

1.3.7.5. ydinräjähteen radioaktiivisesta, myrkyllisestä, räjähtävästä 

tai muusta vaaral-lisesta ominaisuudesta.

11§ ILMOITUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1. Mikäli kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköpostitse, sähköpostin katso-

taan tulleen toimi-tetuksi sinä päivänä, kun sähköposti on lähetetty, paitsi 

mikäli kyseinen sähköposti palautuu toimituskelvottomana.

2. Vakuutuksenantajalle lähetetyt asiakirjat katsotaan lähetetyn sinä päivänä, 

kun ne on vas-taanotettu vakuutuksenantajan pääkonttorilla tai kun sen 

edustaja Suomessa on ne vastaan-ottanut.

3. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun henkilötietoja käsitellään EU: n yleisen 

tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja vakuutusyhtiölain määräysten mu-

kaisesti.  

4. Sopimusosapuolet voivat sopia yhteisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa 

muuttamisesta näistä yleisistä ehdoista poikkeavalla tavalla, ellei laki tai 

näiden yleisten ehtojen määräyk-set kiellä tällaisia muutoksia.

5. Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

6. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei ole tyytyväinen korvauspäätök-

seen tai muuhun va-kuutukseen liittyvään ratkaisuun, he voivat olla yhtey-

dessä Finanssivalvontaan saadakseen tietoja oikeuksistaan. Vakuutuspää-

töksestä voi valittaa Kuluttajariitalautakuntaan tai Slovaki-an kansalliseen 

pankkiin.

 Kaikki vakuutussopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin kärä-

jäoikeudessa tai kärä-jäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vakuutetulla on 

kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kanne vakuutuksenantajan antaman 

päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kulu-essa siitä, kun 

asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä 

ja tästä määräajasta.

7. Verot 

 Vakuutuksenottaja, vakuutettu henkilö tai edunsaaja on vastuussa korva-

uksesta tai edusta aiheutuvista veroista tai vastaavista maksuista.

12§ VALITUSTEN KÄSITTELY

1. Valituksen voi tehdä kuka tahansa asiakas, potentiaalinen asiakas tai 

hänen valtakirjalla valtuu-tettu edustajansa (”valituksen tekijä”).

2. Valitus katsotaan tehdyksi silloin kun valituksen tekijä, ilmaisee olevansa 

eri mieltä vakuutuk-senantajan tarjoamien palvelujen oikeellisuudesta ja 

laadusta. Yhteydenottoa, joka on luon-teeltaan tiedustelu, lausunto, pyyntö 

tai ehdotus, ei luokitella valitukseksi.

3. Valitus tulee lähettää kirjallisesti vakuutuksenantajan osoitteeseen, jakelu-

partnerin kautta tai sähköpostitse: reklamaatio@novis.eu.

4. Valituksesta tulee selkeästi ilmetä kuka on valituksen tekijä ja mitä asioita 

valitus koskee. Vali-tuksen käsittelyaika 30 päivää siitä päivästä, kun se 

on toimitettu vakuutuksenantajalle. Perus-telluissa tapauksissa, etenkin 

jos ratkaisu riippuu kolmannen osapuolen lausunnoista, voidaan valituksen 

käsittelyaikaa pidentää enintään 60 päivään valituksen vastaanottamispäi-

västä lukien. Perusteet määräajan pidentämiselle ilmoitetaan kantelijalle.

5. Lisätietoja valitustenkäsittelystä löytyy vakuutusyhtiön verkkosivuilta 

www.novis.eu/fi/complaints-management.

6. Jos kantelija ei ole tyytyväinen valituksensa ratkaisuun, kantelijalla on 

oikeus ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan osoitteessa Snellmaninkatu 6, 

001 01 Helsinki (https://www.finanssivalvonta.fi/en/Consumer-suojaus/) 

saadakseen tietoa oikeuksistaan. Vakuutuspäätöksestä voi valittaa Ku-

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

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

kit.html). Kantelija voi myös toimittaa kirjallisen valituksen Slovakian kan-

salliseen pankkiin, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovakia (http://

www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spot-

rebitela1/podanie-staznosti).
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