Tapaturmavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki.

Tuote: NaturaMed Tapaturmavakuutus kuoleman varalta, 75FIN228
Tämä asiakirja on yhteenveto vakuutuksen tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole luotu
sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. Täydelliset tiedot koskien vakuutusta annetaan muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Tapaturmavakuutus tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta.

Mitä vakuutus kattaa?
Alla korkein myynnissä oleva korvaustaso.
Korvauksesi enimmäismäärä on merkitty
vakuutuskirjaasi.
 Tapaturman aiheuttaman kuoleman;
kertakorvaus enintään 120 000 €.
 Hautajaiskorvaus; kertakorvaus enintään
4 000 €.

Mitä vakuutus ei kata?



Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja tai lääkekuluja.
Sairauksia tai sairauden aiheuttamia tapaturmia.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
!
!
!
!
!
!

Vakuutetun tulee olla kirjoilla Suomessa ja NaturaMed
Pharman asiakas.
Vakuutetun tulee olla 18–74 -vuotias sopimuksen
alkaessa.
Vakuutettu ei saa oleskella Pohjoismaiden ulkopuolella
yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta.
Korvaukseen oikeuttava tapaturma on äkillinen,
ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava odottamaton
tapahtuma, joka tapahtuu vakuutetun tahtomatta.
Vakuutus ei koske tapaturmaa, joka on aiheutunut
harrastettaessa vaarallisia urheilulajeja.
Vakuutus ei koske tapaturmaa, jonka vakuutettu on
itse aiheuttanut omalla tahallisella menettelyllään tai
törkeästä huolimattomuudesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
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Vakuutus on voimassa maailmanlaajuisesti.
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Mitkä ovat velvoitteeni?


Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset
vastaukset Chubbin esittämiin kysymyksiin.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana oikaista Chubbille antamansa, vääriksi
tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Chubbille, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai
vakuutetun oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 12 kuukautta.
Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun
korvauksenhakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja
vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa
esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.
Korvauksen hakijan on annettava Chubbille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chubbin
vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon Chubbin
mahdollisuudet hankkia selvitys.







Kuinka ja milloin suoritan maksun?





Vakuutusmaksukausi on määritelty vakuutuskirjassa.
Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksun erissä. Chubb laskuttaa vakuutusmaksun
vakuutuksenottajalta.
Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?



Vakuutusturva alkaa kun Chubb tai vakuutuksenottaja hyväksyy toisen osapuolen tarjouksen
Vakuutuksen voimassaolo päättyy: iän perusteella sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana
vakuutettu täyttää 85 vuotta; sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu on
muuttanut pysyvästi ulkomaille; kun vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on
jatkunut yli 12 kuukautta; kun vakuutuksenottaja kuolee.
Vakuutusturva päätyy vakuutusmaksukauden päättyessä, jos Chubb irtisanoo sopimuksen. Chubbin
irtisanomisoikeus alkaa kuitenkin vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka päättyy kun viisi vuotta on
kulunut vakuutuksen voimaan astumisesta.



Miten irtisanon sopimuksen?


Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen Chubbille lähetetyllä kirjallisella
ilmoituksella.
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