
Tapaturmavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot vakuutuksesta ovat muissa asiakirjoissa, joita ovat tuote- 
esite, vakuutusehdotus, vakuutuskirja sekä vakuutusehdot.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ryhmätapaturmavakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Vakuutus voidaan ottaa ryhmälle (vähintään 3 henkilöä) tai nime-
tyille henkilöille. Vakuutuksen perusteella maksetaan myös kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta 
kuolemasta, ellei toisin ole sovittu. Vakuutukseen voidaan liittää myös päiväkorvaus tapaturman aiheuttaman ohimenevän työkyvyttömyy-
den varalta.

Mitä vakuutus kattaa?

Tapaturman hoitokulut

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Tapaturmainen kuolema

Päiväkorvaus

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja odottamaton tapahtuma, 
joka aiheuttaa ruumiinvamman ja sattuu vakuutetun tahtomatta.

Mitä vakuutus ei kata?

Kelaan kuulumattoman henkilön hoitokuluja

Ulkomailla vakituisesti asuvan henkilön hoitokuluja

Sairauden tai ruumiin vian aiheuttamia hoitokuluja

Ennen vakuutuksen voimaantuloa sattuneiden tapatur-
mien hoitokuluja

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

 Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty 
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi (esim. lii-
kennevakuutus ei ole ollut voimassa vahingon sattuessa), 
ei henkilövakuutuskaan korvaa näitä hoitokuluja.

 Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi iskiasta, tyrää tai              
akillesjänteen vammaa, jos ne ovat seurausta sairaudesta 
tai muusta viasta.

 Vakuutus on voimassa vain oman fyysisen kunnon ylläpitä-
miseksi harrastetussa, tavanomaisessa urheilutoiminnassa.

 Vakuutus on voimassa muussa urheilutoiminnassa vain jos 
siitä on maininta vakuutuskirjalla.

Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutuksen voimassaoloalue, laajuus ja vakuutettu ryhmä on kerrottu vakuutuskirjalla.

Jos vakuutus on voimassa ulkomailla, ei vakuutetulle aiheutuneista hoitokuluista kuitenkaan makseta korvausta, jos ne aiheutuvat 
sen jälkeen kun ulkomailla oleskelun alkamisesta on kulunut yli 12 kuukautta.

Yritys:  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia            Tuote: Fenniaturva ryhmävakuutus
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Mitkä ovat velvoitteeni? 

— Ennen vakuutuksen myöntämistä on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merki-
tystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

— Korvausta on haettava Fenniasta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

— Kelan korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksamisesta. Ota Fenniaa varten kopiot niistä kuiteista, jotka 
toimitat Kelaan. Saatuasi Kelan korvauksen voit hakea korvausta Fenniasta.

— Pysyvä muuttaminen Suomesta on viipymättä ilmoitettava Fenniaan.

— Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Vakuutusmaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutussopimus alkaa silloin, kun molemmat osapuolet hyväksyvät sopimuksen. Vakuutus on jatkuva vakuutus, joka uudistuu 
automaattisesti vakuutuskauden vaihtuessa, ellei muuta ole sovittu.

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta. Talkoovakuutuksen voimaassaoloa 
voidaan jatkaa 80 ikävuoteen saakka.

Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja tai Fennia irtisanoo sopimuksen.

Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksenottajan on irtisanottava vakuutus Oma Fennia -verkkopalvelussa tai toimittamalla muu kirjallinen irtisanomisilmoitus. 

P
ID

00
07

5


