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Pohjolan Mittaturva

tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen.

Mittaturva on vakuutussopimus, jonka vakuutukset myöntävät Pohjola vakuutus oy, vakuutusosakeyhtiö 
Eurooppalainen (matkavakuutukset) ja oP-henkivakuutus oy (henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset).

tässä tuoteselosteessa kuvaamme vakuutusten keskeisen sisällön ja oleelliset rajoitukset. Yksityiskohtaiset 
tiedot ovat vakuutusehdoissa, joiden mukaan korvaamme.

Sairaustuttuasi tai loukkaannuttuasi hakeudu kumppaniverkostomme hoitolaitokseen, jotka löydät sivulta pohjola.fi  
tai soittamalla numeroomme 0303 0303. 

Omasairaalamme helsingissä hoitaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja ja sairauksia maamme huippuihin lukeutuvien orto-
pedien johdolla. varaa aika osoitteessa omasairaala.fi tai soita numeroon 010 2578 100. Ennen hoitoon hakeutumista täytä 
korvaushakemus sivulla op.fi tai pohjola.fi tai ilmoita vahingosta numeroomme 03030303.

Matkoilla tapahtuvissa vahingoissa sinua palvelevat Eurooppalaisen Euro-Centerit ja sisaryhtiöt paikallisesti. Suoralaskutta-
vien lääkäreiden ja sairaaloiden yhteystiedot ympäri maailmaa löydät sivulta eurooppalainen.fi.

Vakuutukset verkossa
www.op.fi
www.pohjola.fi
www.eurooppalainen.fi

Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin 
asiakkaat) tai pohjola.fi (muiden pankkien asiakkaat) 
omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Osta vakuutus

1. Osoita kuvakkeista, mitä haluat vakuuttaa.

2. Annamme suosituksen, josta voit muokata elä-
mäsi vakuutukset.

3. Näytämme, mitä eri vaihtoehdot maksavat.

Verkkopalvelussa voit myös

•	 tehdä muutoksia olemassa oleviin vakuutuksiisi

•	 hakea korvausta

•	 säilyttää vakuutuskirjasi.

Keskitä. Saat etuja.
Voit hoitaa pankki- ja vakuutusasiasi op.fi:ssä yksillä 
tunnuksilla. Autoturvan ja Mittaturvan vakuutusmak-
suista kertyy OP-bonuksia, joilla maksetaan kodin, per-
heen ja auton vakuutusmaksuja. Lisäksi voit saada tun-
tuvia alennuksia.

OP-bonuksia kertyy, kun pankki- ja/tai vakuutusasioin-
tisi on vähintään 5 000 €/kk ja olet joko Osuuspankin 
omistajajäsen tai Helsingin OP Pankin asiakas. Lue lisää 
osoitteesta op.fi/edut.

Soita meille tai tule käymään paikalliseen 
Osuuspankkiin
Pohjolan vakuutus- ja korvauspalvelu 0303 0303*

OP-puhelinpalvelu  
Ajanvaraus haluamaasi konttoriin  0100 0500*

Hätäpalvelut 24 h 
Auto- ja kotivahingot  010 253 0012*

Eurooppalaisen palveluverkosto 
Matkahätäpalvelu 24 h,  
Eurooppalainen Emergency Service   +358 10 253 0011* 
Eurooppalaisen lääkäripäivystys +358 800 9 0707 
SOS-International, Kööpenhamina +45 70 10 5054

* Puhelut palvelunumeroon 0303 0303 maksavat koti-
maisista kiinteän verkon lankaliittymistä ja matkapuhe-
linliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,12 €/min. Puhelut 
OP-puhelinpalveluun 0100 0500 maksavat normaalin 
paikallisverkkomaksun(pvm) tai matkapuhelinoperaat-
torisi hinnaston mukaisen matkapuhelinmaksun (mpm). 
Puhelut muihin 010-numeroihin maksavat kotimaan 
kiinteän verkon lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 
0,07 €/min ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu + 
0,17 €/min. Hinnat sis. alv 24 %. Turvallisen pankki- ja 
vakuutusasioinnin vuoksi asiakaspuhelut nauhoitetaan.
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Tutustu myös henkilövakuutusten yhteisiin asioihin s. 16-19.

Vakuutettu on vakuutuskirjaan merkitty henkilö, vaikka tässä 
tuoteselosteessa kuvaamme turvat kuin sinä olisit vakuutettu.

pohjolan terveysvakuutus
Korvatulehdus, polvi sijoiltaan, vakava sairaus – kaikki ovat mahdollisia. Onneksi voit varautua sairastumisten ja 
loukkaantumisten aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin Terveysvakuutuksella.

Vaali terveyttäsi
Terveysvakuutuksella edistät terveyttäsi, hoidatat itsesi no-
peasti ja saat tukea toipumiseen. Sen avulla saat laadukasta 
hoitoa viivytyksettä, eivätkä sairaudet ja vammat pahene odot-
tamisen aikana. Terveysvakuutus tasaa talouttasi. Suuret kulut 
eivät ole este hoidon saamiselle.

millaisia kuluja haluat korvattavan?
Valitse tarvitsemasi turvat itsellesi ja perheenjäsenillesi.

hoito toipuminen tukeminen Ennaltaehkäisy
Hoitoturva 
Saat korvausta laajasti hoito-, 
tutkimus- ja lääkekuluista.

Kuluturva 
Saat korvausta valinnan 
mukaa lääkäri- ja tutkimus-
kuluista sekä leikkaus- ja 
erityistutkimuskuluista. Kulu-
turvalla sopii muun muassa 
työterveyshuoltosi jatkeeksi tai 
sen vastineeksi. 

Lisähoitoturva korvaa valin-
nan mukaan seuraavia kuluja:
•	 tuki- ja liikuntaelinterapia
•	 toiminnallinen terapia
•	 Psykoterapia
•	 Kotisairaanhoito
•	 Kotiapu
•	 Erityiskulut
•	 Kodin muutostyö
•	 Saattohoito

Kuntoturva 
Saat korvaus  
kuntotestien ja  
asiantuntijapalveluiden 
kuluista.

Hammasturva
Saat korvausta hampai-
den hoito-, tutkimus- ja 
lääkekuluista.

urheiletko?
Varmista sivulta 16, tarvitsetko itsellesi ja perheenjäsenillesi 
seuraavia urheilijan turvia.

hoito toipuminen tukeminen Ennaltaehkäisy
Urheilijan hoitoturva 
Saat korvausta vakuuttamas-
sasi urheilulajissa sattuneiden 
urheiluvammojen hoito-, 
tutkimus- ja lääkekuluista. 

Urheilijan hammasturva
Saat korvausta vakuuttamas-
sasi urheilulajissa sattuneiden 
hammastapaturmien hoito-, 
tutkimus- ja lääkekuluista.

Urheilijan lisähoitoturva korvaa valinnan mukaan seuraavia 
kuluja:
•	 tuki- ja liikuntaelinterapia
•	 toiminnallinen terapia
•	 Kotisairaanhoito
•	 Kotiapu
•	 Kodin muutostyö
•	 Erityiskulut

minkä varalta otat kunkin turvan? 
Valitse näistä yksi. 

•	 Sairauksien ja tapaturmien varalta 

Saat korvausta sekä tapaturmien että sairauksien aiheut-
tamiin kuluihin.

•	 Tapaturmien ja ehdoissa yksilöityjen sairauksien 
varalta

Saat korvausta sekä tapaturmien että yksilöityjen sai-
rauksien aiheuttamiin kuluihin. Yksilöidyt sairaudet on 
lueteltu sivulla 18. Muiden sairauksien aiheuttamia kuluja 
emme korvaa.

•	 Tapaturmien varalta

Saat korvausta vain tapaturmista. Emme korvaa kuluja, 
jotka johtuvat sairauksista.

Kunkin turvan kohdalla jäljempänä kerrotaan, mitkä vaihtoeh-
doista ovat mahdollisia. Vakuutuskirjallesi merkitään, mitkä 
näistä vaihtoehdoista olet valinnut. 

minkä varalta otat urheilijan turvat?
Valitse näistä yksi. 

•	 Tapaturmien, voimanponnistusten ja ehdoissa yksilöi-
tyjen sairauksien varalta 

Saat korvausta sekä urheilutapaturmien että urheilus-
ta aiheutuneiden yksilöityjen sairauksien aiheuttamiin 
kuluihin. Urheilusta aiheutuneet yksilöidyt sairaudet on 
lueteltu sivulla 18. Muiden sairauksien aiheuttamia kuluja 
emme korvaa.

•	 Tapaturmien ja voimanponnistusten varalta

Saat korvausta vain urheilutapaturman aiheuttamiin ku-
luihin. Emme korvaa kuluja, jotka johtuvat sairauksista.

Kunkin turvan kohdalla jäljempänä kerrotaan, mitkä vaihtoeh-
doista ovat mahdollisia. Vakuutuskirjallesi merkitään, mitkä 
näistä vaihtoehdoista olet valinnut. 
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Valitse riittävät enimmäiskorvaukset
Pohdi, kuinka paljon korvauksia yhteensä haluisit turvan voi-
massa ollessa saada maksamistasi kuluista. Valitse riittävät 
enimmäiskorvaukset. Me autamme.

Valitse sopivat omavastuut 
Pohdi, minkä osuuden kuluista olet valmis maksamaan itse. 
Valitse sopivat omavastuut. Me autamme.
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millaisia kuluja hoitoturva ja Kuluturva korvaavat?

turva Korvattavat Kulut

lääkkeet lääkärikäynnit tutkimukset leikkaukset

Hoitoturva
•	 antaa laajan turvan hoitokulujen varalta. 

hoitoturva

Kuluturva, lääkäri ja tutkimuskulut
•	 Sopii työterveyshuollon korvaajaksi tai 

täydentämään sitä.

Kuluturva, lääkäri ja 
tutkimuskulut

Kuluturva, leikkaukset ja 
erityistutkimuskulut
•	 Saat turvaa kalliiden hoitokulujen varalta 

ja täydennät työterveyshuoltoa.

Kuluturva, leikkaukset ja  
erityistutkimuskulut *

* Kattaa rajoitetusti lääkärikuluja leikkaus- ja erityistutkimuskulujen yhteydessä.

hoitoturva
Hoitoturvan avulla voit käyttää laajasti erilaisia julkisia ja yksi-
tyisiä terveydenhoitopalveluita ja saat nopeasti asiantuntevaa 
hoitoa erilaisissa vahinkotilanteissa. 

minkä varalta otat hoitoturvan? - Valitse näistä yksi. 

•	 Tapaturmien ja sairauksien varalta

•	 Tapaturmien ja ehdoissa yksilöityjen sairauksien 
varalta

•	 Tapaturmien varalta

Korvaamme Hoitoturvasta maksamistasi kuluista

 » maksut, kun yleis- tai erikoislääkäri tai esimerkiksi 
sairaanhoitaja vastaanotollaan tutkii tai hoitaa sinua 
tai joudut leikkaukseen. Korvattavia tutkimuksia ovat 
muun muassa laboratorio-, tähystys-, röntgen-, ultra-
ääni- ja magneettitutkimus sekä tietokonetomografia

 » maksut apteekista myytävistä lääkkeistä ja 
haavasidoksista

 » julkisen tai yksityisen sairaalan hoitopäivämaksut

 » ensimmäisen ortopedisen tuen tai ortopedisen sidok-
sen, jonka hankit 2 viikon kuluessa korvattavasta 
leikkauksesta tai tapaturmasta, enintään 500 €/leikka-
us tai tapaturma

 » kyynär- tai kainalosauvojen vuokrausmaksun.

haluatko, että korvaamme myös ulkomailla 
syntyneitä kuluja?
Maksamme Terveysvakuutuksesta korvauksia vain Suomessa 
syntyneistä kuluista. Sovi erikseen, jos haluat, että Terveysva-
kuutuksesi korvaa myös ulkomailla syntyneitä kuluja.

Jos on erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan on tehty merkintä, 
että korvataan myös ulkomailla syntyneitä kuluja, korvaamme 
ulkomailla syntyneitä sairaalan hoitopäivämaksuja vuorokau-
dessa enintään 400 €/vuorokausi.

Syntyvälle lapselle oma hoitoturva 

Varmista, että lapsesi on turvattu jo raskausaikana. Ota synty-
välle lapsellesi oma Hoitoturva.

Korvaamme syntyvälle lapselle otetusta Hoitoturvasta ennen 
lapsen syntymää äidin raskaudenaikaiset raskauteen liittyvät

 » julkisen terveydenhuollon poliklinikkamaksut

 » maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja 
haavasidoksista

 » julkisen terveydenhuollon sairaalan 
hoitopäivämaksut.

Emme korvaa muun muassa synnytyksestä aiheutuvia kuluja 
tai kuluja, jotka johtuvat siitä, että lapsen äiti on käyttänyt vää-
rin lääkeainetta tai käyttänyt alkoholia tai huumaavaa ainetta.

Lapsen syntymän jälkeen korvaamme vakuutetulle lapselle 
Hoitoturvasta samoja kuluja kuin muutoinkin Hoitoturvasta.
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Emme korvaa Hoitoturvasta muun muassa

 » jos fysioterapeutti, kiropraktikko, osteopaatti, napra-
paatti tai hieroja tai näihin rinnastettava terveyden-
huoltoalan ammattihenkilö tutkii tai antaa hoitoa

 » kuluja akupunktiosta tai lymfaterapiasta tai psykote-
rapiasta tai siihen rinnastettavasta tutkimuksesta tai 
hoidosta

 » jos toiminta- tai puheterapeutti, psykologi, neuropsy-
kologi, optikko, ravitsemusterapeutti tai muu näihin 
rinnastettava terveydenhuoltoalan ammattihenkilö 
tutkii tai antaa hoitoa

 » jos hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, suuhygie-
nisti tai hammasteknikko tutkii tai antaa hoitoa

 » tutkimus- ja hoitokuluja, jotka liittyvät raskauteen, 
synnytykseen, raskauden keskeyttämiseen, lapsetto-
muuteen tai näihin liittyviin komplikaatioihin

 » tutkimus- ja hoitokuluja, jotka liittyvät ulkomuotoon 
tai -näköön

 » hoitokuluja, jotka liittyvät lääkeaineen väärinkäyttöön 
tai alkoholin tai huumaavan aineen käyttöön

 » hoitokuluja, jotka liittyvät riippuvuuteen huumaus-
aineesta, alkoholista, lääkeaineesta, nikotiinista tai 
muun aineen käytöstä

 » kuluja kuorsauksen hoidosta, ellei kyseessä ole uniap-
nean hoito, joka on varmistettu unirekisteröinnillä

 » kuluja lihavuuden hoidosta, suonikohjujen hoidosta, 
luomien poistosta tai silmien taittovirheen hoidosta

 » kuluja kotona, kotikäynnillä tai muualla kuin vastaan-
otolla tehdystä tutkimuksesta tai annetusta hoidosta

 » oleskelu-, palvelu- tai asumiskuluja, jotka liitty-
vät kuntoutuspalveluja tai sosiaalialan laitos- tai 
asumispalveluja tuottavaan laitokseen tai toimin-
tayksikköön, vaikka niiden toimintaan sisältyisi 
terveydenhuoltopalveluja.

urheilijan hoitoturva
Valitse Urheilijan hoitoturva, jos kilpaurheilet, liikut jossain 
urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urheilulajissa. Katso 
sivu 16-17. Voit ottaa Urheilijan hoitoturvan yksin tai täyden-
tämään Hoitoturvaa.

Valitsemalla Urheilijan hoitoturvan voit käyttää laajas-
ti erilaisia julkisia ja yksityisiä terveydenhoitopalveluita ja 
saat nopeasti asiantuntevaa hoitoa urheilussa sattuneissa 
urheiluvammoissa. 

Minkä varalta otat Urheilijan hoitoturvan?  - Valitse näistä yksi. 

•	 Tapaturmien, voimanponnistusten ja ehdoissa yksilöi-
tyjen sairauksien varalta 

•	 Tapaturmien ja voimanponnistusten varalta

Urheilijan hoitoturvasta korvattavien kulujen luettelo on 
samanlainen kuin mitä edellä on kerrottu Hoitoturvassa. 
Edellytämme, että urheiluvamma sattuu vakuuttamassasi 
urheilulajissa.

Emme korvaa Urheilijan hoitoturvasta niitä kuluja, jotka eivät 
ole korvattavia Hoitoturvasta. 

turva Mihin iKään 
aSti voit haKEa 
turvaa?

Mihin iKään 
aSti voiMaSSa?

urheilijan 
hoitoturva 

85 v. 100 v.

Terveysselvitys – milloin tarvitaan?
•	 haet turvaa sairauksien varalta.
•	 olet yli 69-vuotias ja haet turvaa tapaturmien varalta.
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hoitoturvan myöntäminen ja voimassaolo

turva Mihin iKään 
aSti voit haKEa 
turvaa?

Mihin iKään 
aSti voiMaSSa?

hoitoturva 85 v. 100 v.

Terveysselvitys – milloin tarvitaan?
•	 haet turvaa sairauksien varalta.
•	 olet yli 57-vuotias ja haet turvaa tapaturmien varalta.
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Kuluturva
Mikäli et halua Hoitoturvan kattavuutta, on vaihtoehtosi Kulu-
turva. Se sopii sinulle esimerkiksi silloin, kun 

•	 haluat täydentää työterveyshuoltoasi

•	 olet jäämässä pois työelämästä ja haluat taata nopean 
hoitoon pääsyn

•	 haluat turvaa vain leikkauksien ja kalliiden erityistut-
kimuksien varalta

•	 sinulla ei ole työterveyshuoltoa, mutta haluat työter-
veyshuoltoa vastaavan turvan.

Kuluturvan avulla voit käyttää niitä terveydenhoitopalveluita, 
joiden varalta olet Kuluturvan valinnut. Saat nopeasti asian-
tuntevaa hoitoa vahinkotilanteissa. 

Minkä varalta otat Kuluturvan? - Valitse näistä yksi.  

•	 Tapaturmien ja sairauksien varalta 

•	 Tapaturmien varalta

Mihin kuluihin varaudut Kuluturvalla?  - Valitse näistä jompi-
kumpi tai molemmat. 

•	 Lääkäri- ja tutkimuskulut

•	 Leikkaus- ja erityistutkimuskulut

lääkäri- ja tutkimuskulut

Korvaamme maksamistasi kuluista maksut, kun yleis- tai eri-
koislääkäri tai esimerkiksi sairaanhoitaja vastaanotollaan tut-
kii tai hoitaa sinua. Korvattavia tutkimuksia ovat muun muas-
sa laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimus.

Emme korvaa Hoitoturvan rajoitusten s. 6 lisäksi lääkäri- ja  
tutkimuskuluina muun muassa

 » lääkkeitä

 » leikkaustoimenpidettä tai tähystystutkimusta

 » magneettitutkimusta tai tietokonetomografiaa

 » sairaalan hoitopäivämaksuja

 » ortopedistä tukea tai ortopedistä sidosta tai 
haavasidosta.

leikkaus- ja erityistutkimuskulut

Korvaamme maksamistasi kuluista

 » maksut leikkaustoimenpiteistä ja niihin välittömästi 
liittyvät sairaalan hoitopäivämaksut 

 » maksut, kun käyt vakuutuskauden aikana yhteensä 
enintään 3 kertaa leikkaustoimenpiteeseen liittyen 
lääkärissä mukaan lukien jälkitarkastus

 » maksut, kun käyt magneettitutkimuksessa ja tieto-
konetomografiassa. Vakuutuskauden aikana käytyjä 
näitä tutkimuskäyntejä korvaamme yhteensä enintään 
kolme. 

 » maksut tähystystutkimuksista

 » maksut kahdesta (2) lääkärissäkäynnistä jokaista kor-
vattavaa magneetti-, tietokonetomografia- tai tähystys-
tutkimusta kohden

 » ensimmäisen ortopedisen tuen tai ortopedisen sidok-
sen, jotka olet hankkinut 2 viikon kuluessa korvatta-
vasta leikkauksesta, enintään 500 €/leikkaus.

Jos on erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan on tehty merkintä, 
että korvataan myös ulkomailla syntyneitä kuluja, korvaamme 
ulkomailla syntyneitä sairaalan hoitopäivämaksuja vuorokau-
dessa enintään 400 €/vuorokausi.

Emme korvaa Hoitoturvan rajoitusten s. 6 lisäksi leikkaus- ja 
erityistutkimuskuluina muun muassa

 » kuluja lääkevalmisteesta tai muusta valmisteesta, ellei 
sitä ole annettu korvattavan leikkaus- tai tutkimustoi-
menpiteen suorittamisen yhteydessä 

 » sairaalan hoitopäivämaksuja, ellei kyse ole kor-
vattavaan leikkaukseen välittömästi liittyvistä 
hoitopäivämaksuista.

turva Mihin iKään 
aSti voit haKEa 
turvaa?

Mihin iKään 
aSti voiMaSSa?

Kuluturva 85 v. 100 v.

Terveysselvitys – milloin tarvitaan?
•	 haet turvaa sairauksien varalta.
•	 olet yli 57-vuotias ja haet turvaa tapaturmien varalta.
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hammasturva
Hammaslääkärin ja hammasteknikon antamia hoitoja kor-
vaamme vain Hammasturvasta. Suosittelemme sinulle aina 
Hammasturvaa ainakin tapaturmien varalta.  

Minkä varalta otat Hammasturvan? – Valitse näistä yksi.   

•	 Tapaturmien varalta ja sairaudesta johtuvan hampaan 
puuttumisen varalta

•	 Tapaturmien varalta

Korvaamme maksamistasi kuluista tapaturmissa

 » maksut hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, 
suuhygienistin tai hammasteknikon tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteistä

 » maksut hammaslääkärin ja hammasteknikon valmis-
tamista kiinteistä tai irrotettavista hammasproteeseista 
sekä implanttikantoisista hammasproteeseista

 » maksut apteekista myytävistä lääkkeistä.

Korvaamme maksamistasi kuluista sairauksissa

 » maksut tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, kun 
ne koskevat puuttuvan hampaan ensimmäistä 
hammasproteesia

 » maksut hammaslääkärin tai hammasteknikon val-
mistamista kiinteistä tai irrotettavista hammasprotee-
seista sekä implanttikantoisista hammasproteeseista, 
kun ne koskevat puuttuvan hampaan ensimmäistä 
hammasproteesia

 » maksut apteekissa myytävistä lääkkeistä, jotka liitty-
vät proteettiseen hoitoon.

Emme korvaa Hammasturvasta muun muassa

 » ennalta ehkäisevää hoitoa, hammaskiven poistoa, 
paikkausta, juurihoitoa, hammaskruunua tai hammas-
proteesin uusimista, ellei kyse ole tapaturmasta

 » kosmeettista hammashoitoa

 » leukaluiden tai leukanivelien tutkimusta tai hoitoa

 » hampaiden oikomishoitoa tai purentakiskoa

 » hammastarkastusta, puudutusta tai lääkevalmistetta, 
ellei liity muuten korvattavaan hoitoon

 » tapaturmana hampaan tai hammasproteesin rikkoutu-
mista, kun puret jotain.

turva Mihin 
iKään aSti 
voit haKEa 
turvaa?

Mihin 
iKään aSti 
voiMaSSa?

tErvEYS-
SElvitYS 
– Milloin 
tarvitaan?

hammastur-
va, tapatur-
mien varalta

99 v. 100 v. olet yli 
69-vuotias.

hammastur-
va, tapa-
turmien ja 
sairauksien 
varalta

65 v. vakuutuskir-
jassa kerrotun 
määräajan, 
joka riippuu 
iästäsi.

tarvitaan 
aina. Edel-
lyttää myös 
hammas-
lääkärissä 
käyntiä.

huomioitavaa hammassairauksiin varauduttaessa 

Kun haluat Hammasturvan sekä tapaturmien että sairaudesta 
johtuvan hampaan puuttumisen varalta, tarvitset hammaskar-
tan hammaslääkäriltä ja täytät terveysselvityksen. Hammas-
kartasta tulee ilmetä hampaittesi ja ikeniesi tila. Hammaskart-
taa varten varatun hammastarkastuksen kulut maksat itse. 

Alle 12-vuotiaan vakuutettavan ei tarvitse käydä hammastarkas-
tuksessa, vaan huoltaja täyttää lapsestaan terveysselvityksen.

Hammasturva on voimassa sairauksien varalta määräajan, 
minkä jälkeen saat korvausta vain, jos loukkaat hampaasi 
tapaturmaisesti. Määräaika riippuu siitä, minkä ikäisenä otat 
Hammasturvan sairauksien varalta. Yli 65-vuotiaalle ei turvaa 
myönnetä ja turva päättyy viimeistään, kun täytät 70 vuotta.  
Päättymisajan lähestyessä voit hakea turvan jatkamista saira-
uksien varalta täyttämällä uuden terveysselvityksen ja hankki-
malla ajantasaisen hammaskartan.

iKä, jolloin otat  
turvan MYöS haMMaS-
SairauKSiEn varalta

voiMaSSa SairauKSiEn 
varalta

alle 25-vuotias 35 ikävuoteen saakka

25–45-vuotias 10 vuotta

46–65-vuotias 5 vuotta

Vaikka Hammasturva päättyy sairauksien varalta, jatkuu se 
kuitenkin edelleen tapaturmien varalta.  

urheilijan hammasturva
Urheilijan hammasturvan avulla saat nopeasti asiantuntevaa 
hoitoa urheilusta aiheutuneissa hammasvammoissa. Urheili-
jan hammasturva on voimassa tapaturman varalta.

Korvaamme Urheilijan hammasturvasta korvattavien kulujen 
luettelo on samanlainen kuin mitä edellä on kerrottu Hammas-
turvan tapaturmavammoissa. Edellytämme, että hammastapa-
turma sattuu vakuuttamassasi urheilulajissa.

Emme korvaa Urheilijan hammasturvasta kuluja muun 
muassa 

 » fysioterapiasta

 » hammastarkastuksesta, puudutuksesta tai lääkeval-
misteesta, jos ne eivät liity muuten korvattavaan 
hoitoon

 » kosmeettisesta hammashoidosta.

turva Mihin iKään 
aSti voit haKEa 
turvaa?

Mihin iKään 
aSti voiMaSSa?

urheilijan 
hammasturva

85 v. 100 v.

Terveysselvitys – milloin tarvitaan?
olet yli 69-vuotias.
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lisähoitoturva
Lisähoitoturva laajentaa korvattavien terveydenhoitopalvelu-
jen määrää. Se auttaa sinua toipumaan nopeammin. Saat tu-
kea, jos sairaus tai vamma hankaloittaa arkeasi. 

Minkä varalta otat Lisähoitoturvan? – Valitse näistä yksi. 

•	 Tapaturmien ja sairauksien varalta 

•	 Tapaturmien ja yksilöityjen sairauksien varalta 

•	 Tapaturmien varalta

Mihin kuluihin varaudut Lisähoitoturvalla? - Valitse näistä 
haluamasi.

•	 tuki- ja liikuntaelinterapian kulut

•	 toiminnallisen terapian kulut

•	 psykoterapian kulut

•	 kotisairaanhoidon kulut

•	 kotiapukulut

•	 erityiskulut

•	 kodin muutostyökulut

•	 saattohoitokulut.

tuki- ja liikuntaelinterapian kulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan tuki- ja liikuntaelinterapian 
kulut tuet toimintakykysi palautumista. Terapia voi jopa olla 
vaihtoehto leikkaukselle. Joutuessasi leikkaukseen toipumisesi 
nopeutuu, kun saat esimerkiksi fysioterapiaa ennen ja jälkeen 
leikkauksen.

Korvaamme fysioterapeutin, osteopaatin, kiropraktikon tai 
naprapaatin jokaisen vakuutuskauden aikana tekemiä tutki-
muksia ja hoitoja enintään 10 käyntikertaa.

Emme korvaa muun muassa lääkinnällisiä tai muita apuväli-
neitä, hoitolaitteita, tukipohjallisia, tukia ja sidoksia.

toiminnallisen terapian kulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan toiminnallisen terapian kulut 
saat apua arjessa selviämiseen vakavan tapaturman tai sairau-
den jälkeen. Se tukee toimintakyvyn palautumista esimerkiksi 
aivohalvaustapauksessa.

Korvaamme toiminta- tai puheterapeutin tai neuropsykologin 
jokaisen vakuutuskauden aikana tekemiä tutkimuksia tai hoi-
toja enintään 20 käyntikertaa.

Emme korvaa muun muassa lääkinnällisiä tai muita apuväli-
neitä, hoitolaitteita, tukipohjallisia, tukia ja sidoksia, emmekä 
puheterapiakuluja, jos lapsi tarvitsee opetusta kirjainten muo-
dostamiseen tai lausumiseen.

psykoterapiakulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan psykoterapiakulut saat apua so-
peutuaksesi muuttuneeseen tilanteeseen, koska sairastuminen 
tai vammautuminen ei ole koskaan vain fyysinen asia. Pääset 
nopeasti asiantuntevaan terapiaan.

Korvaamme psykoterapeutin jokaisen vakuutuskauden aika-
na antamaa psykoterapiaa enintään 10 käyntikertaa. Pari-, per-
he- ja ryhmäterapiasta korvataan sinun osuutesi.

Emme korvaa muun muassa kuluja, jos ne johtuvat huumaus-
aineen, alkoholin, lääkeaineen, nikotiinin tai muun aineen 
käytön aiheuttaman riippuvuuden tai muun riippuvuuden 
hoidosta.

Kotisairaanhoitokulut

Valitsemalla omaasi tai lapsesi Lisähoitoturvaan kotisairaan-
hoitokulut, voit pyytää lääkärin tai sairaanhoitajan hoitamaan 
sinua tai lastasi kotiisi, eikä teidän tarvitse sairaana mennä 
lääkäriasemalle. 

Korvaamme, kun lääkäri tai sairaanhoitaja hoitaa ja tutkii si-
nua kotonasi. Lisäksi saat korvauksen yhdestä puhelinajasta 
lääkärille, jonka varaat kotikäynnin jälkeen.

Emme korvaa muun muassa lääkärin määräämiä lääkkeitä, 
hampaisiin, raskaudentilaan, ulkonäköön tai ulkomuotoon liit-
tyviä hoitoja ja tutkimuksia, toipumiseen liittyviä terapioita, 
akupunktiota tai lihavuuden hoitoa. 

Kotiapukulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan kotiapukulut saat turvaa silloin, 
kun et esimerkiksi leikkauksen vuoksi selviä kotona ilman 
apua tai jos päiväkoti-ikäinen lapsesi sairastaa.

 » Kun vakuutettu on alle kouluikäinen, korvaamme 
lastenhoitajan kuluja enintään 2 500 € vakuutustapah-
tumaa kohden. Kuluja korvataan enintään 10 h/vrk, 
mikäli kodin ulkopuolella päivähoidossa oleva lapsi 
joutuu olemaan lääkärin määräyksestä kotihoidossa 
sairautensa tai vammansa vuoksi.

 » Kun vakuutettu on kouluikäinen tai sitä vanhempi, 
korvaamme leikkauksen jälkeen henkilökohtaisen 
avustajan kuluja enintään 2 500 € vakuutustapah-
tumaa kohden. Kuluja korvataan enintään 10 h/vrk 
ja enintään 3 kuukauden ajan, mikäli vakuutettu ei 
lääkärin mukaan selviä kotona ilman apua.

 » Kun vakuutettu on täysi-ikäinen, korvaamme kodin 
siivouksesta aiheutuneita kuluja enintään 1 500 € 
vakuutustapahtumaa kohden. Kuluja korvataan 
enintään 4 siivoustuntia jokaista alkava sairausloma-
viikkoa kohti, kun lääkäri on määrännyt vakuutetulle 
vähintään 14 päivän mittaisen sairausloman.

Emme korvaa muun muassa, jos kulun tai palvelun tarve joh-
tuu ulkomuotoon tai -näköön liittyvästä hoidosta tai raskau-
desta tai elämän laatua parantavasta hoidosta taikka suoni-
kohjujen tai lihavuuden hoidosta.

Kotiapu toimii niin, että pyydät apua lähialueen palveluntarjo-
ajalta, jolla on y-tunnus. Saat korvausta maksamistasi avusta-
jakuluista omavastuuajan jälkeen syntyneiden kulujen osalta. 
Henkilökohtaisen avustajan palveluissa omavastuuaika alkaa 
siitä päivästä, kun olet leikkauksen jälkeen kotona, etkä lääkä-
rin mukaan selviä ilman apua. Lastenhoitopalvelussa omavas-
tuuaika alkaa päivästä, jolloin lapsi on lääkärin määräyksestä 
kotihoidossa.
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erityiskulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan erityiskulut laajennat korvatta-
vien terveydenhoitopalvelujen määrää.

Korvaamme kuluja

 » ihon kosmeettisten haittojen poistosta, jos ne ovat ai-
heutuneet korvattavasta sairaudesta tai tapaturmasta

 » oireilevien luomien poistosta

 » rintojen pienennysleikkauksesta, jos rintojen suuruus 
aiheuttaa fyysisiä sairausoireita

 » suonikohjujen poistosta tai hoidosta, kun suonikoh-
jut ovat aiheuttaneet pigmenttimuutoksia ihoon, 
haavaumia tai jatkuvaa turvotusta hoitosukkahoidosta 
huolimatta

 » sairaalan hoitopäivämaksuista, mikäli ne liittyvät 
edellä mainittuihin toimenpiteisiin

 » kun ravitsemusterapeutti vakuutuskauden aikana tut-
kii tai hoitaa sinua, yhteensä enintään 5 käyntikertaa

 » lääkinnällisten apuvälineiden, hoitolaitteiden ja kalus-
teiden vuokrista

 » yhteensä enintään 200 € lääkinnällisen apuvälineen, 
hoitolaitteen tai kuntoilulaitteen ostoja vakuutuskau-
den aikana

 » lääkärin määräämästä apteekista myytävästä kliinises-
tä ravintovalmisteesta, enintään puolet Kela-korvauk-
sen jälkeen jäljelle jääneestä osuudesta.

Emme korvaa muun muassa lääkkeitä emmekä maksuja lää-
kärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suoritta-
mista tutkimuksista tai hoidoista ennen korvattavan toimenpi-
teen suorituspäivää tai toimenpidepäivän jälkeen.

Kodin muutostyökulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan kodin muutostyökulut saat tur-
vaa muun muassa silloin, kun kotiasi täytyy muuttaa tai tarvit-
set apuvälineitä selviytyäksesi arjessa sairauden tai vamman 
kanssa.

Kodin muutostyökulut sopivat turvaksi tilanteisiin, kun

•	 tarvitset apua itsenäiseen kotona asumiseen

•	 tarvitset apua henkilökohtaisen turvallisuuden ja 
asumisturvallisuuden lisäämiseen

•	 tarvitset apuvälineitä, kodinkoneita, laitteita tai 
turvallisuusvälineitä päivittäisistä toiminnoistasi 
selviytymiseen.

Kodin muutostyökuluista korvataan kuluja, joita ei korvata 
vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain tai muiden lakien pe-
rusteella. Esimerkiksi, kun vammaispalvelulain perusteella 
saat tukea puolet välineiden, koneiden ja laitteiden hankki-
misen kustannuksista, korvaamme sinulle näistä kuluistasi 
toisen puolen. Sosiaalihuoltolain perusteella saatava tuki on 
pienimuotoista sairaus- tai vammautumistilanteissa ja se on si-
doksissa tuloihisi, varallisuuteesi ja kunnan itsenäisiin päätök-
siin. Näissä tilanteissa kodin muutostyökulut antavat sinulle 
merkittävää taloudellista turvaa.

Kotiisi tehtävät muutostyöt

Korvaamme, kun sinulla on korvattavan sairauden tai vam-
man aiheuttama pysyvä tai ohimenevä toimintakyvyn haitta 
s. 11. 

Jotta selviydyt itsenäisesti kotona tavanomaisissa elämän toi-
minnoissa, korvaamme maksut

 » ovien leventämisestä, kynnysten ja muiden kodin 
sisäpuolisten liikkumisen esteiden poistamisesta sekä 
maksut kodin sisäpuolelle asennetuista tukikahvoista

 » sisääntulon luiskien ja kaiteiden rakentamisesta muis-
sa kuin kerrostaloissa

 » kylpyhuone- ja WC- tilojen muutoksista

 » valaistuksen muutoksista

 » kodin pintamateriaalien muutoksista vaikean allergian 
vuoksi

 » kiinteiden kalusteiden ja kiinteiden rakennus- ja sisus-
tusmateriaalien muutoksista

 » tarvittavista nostolaitteista, hälytyslaitteista ja muista 
kiinteästi kotiin asennettavista kiinteistä välineistä ja 
laitteista asennuksineen

 » edellä mainittujen muutostöiden tarpeen arvioinnista, 
suunnittelusta, niiden toteuttamiseksi tarvittavista 
luvista sekä valvonnasta.

Edellä mainittujen hankintojen tulee olla lääkärin määräämiä. 
Kun on kysymys ohimenevästä toimintakyvyn haitasta, edel-
lytetään lisäksi, että haitta vaikeuttaa selviytymistä itsenäisesti 
tavanomaisista elämäntoiminnoista.

päivittäiseen toimintaasi tarvitsemasi välineet

Korvaamme, kun sinulla on korvattavan sairauden tai vam-
man aiheuttama pysyvä tai ohimenevä toimintakyvyn haitta. 

Jotta voisit mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti liikkua, 
viestiä ja suoriutua työssä tai vapaa-ajan toiminnoissa, kor-
vaamme maksut

 » apuvälineistä, kodinkoneista ja laitteista

 » henkilökohtaista turvallisuutta ja asumisturvallisuutta 
lisäävistä välineistä.

Edellytämme, että apuvälineiden, kodinkoneiden, laitteiden 
sekä turvallisuusvälineiden hankinnat ovat lääkärin määrää-
miä, ja ne ovat välttämättömiä itsenäisen liikkumisen, viestin-
nän tai muun henkilökohtaisen suoriutumisen kannalta työssä 
tai vapaa-ajan toiminnoissa.

miten kodin muutostyökulut korvataan?

Korvaamme turvan voimassaoloaikana kodin muutostyökulu-
ja yhteensä enintään summan, jonka valitset enimmäiskorva-
ukseksi turvaa ostaessasi. Korvaamme enintään seuraavasti.pO
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Korvattava 
oMaiSuuS

todEttu 
PYSYvä 
haitta, 
Enintään €

todEttu 
ohiMEnEvä 
haitta, 
Enintään €

Kodin muutostyöt, kodin 
kiinteät välineet ja kiinteät 
laitteet

valitsemasi 
enimmäis-
korvaus

2 000 

apuvälineet, kodinkoneet 
ja laitteet 

10 000 1 000

henkilökohtaista turvalli-
suutta ja asumisturvalli-
suutta lisäävät laitteet

3 000 500 

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen arvioides-
sa haittaa ja tehdessä määräystä kodin muutostyökuluihin hän 
huomioi kaikki ne sairaudet ja vammat, jotka sinulla sillä het-
kellä on. Kotiasi lähellä olevan y-tunnuksellisen palvelutuot-
tajan tulee toteuttaa muutostyöt 2 vuoden kuluessa lääkärin 
määräyksestä.

Emme korvaa kuluja muun muassa

 » tilanteissa, joissa vammaispalvelulain perusteella si-
nun on todettu olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa

 » peruskorjauksesta, huoneiston tai rakennuksen 
laajentamisesta taikka muutostöistä, jotka lisäävät 
huoneiston tai rakennuksen huoneistoalaa

 » huvilarakennuksen muutostöistä, jotka nostavat 
sen laatutasoa tai parantavat sen rakennusteknistä 
toimivuutta

 » asuinhuoneiston sisätilojen ulkopuolisista 
muutostöistä 

 » jos kodin muutostyö, kodin kiinteän välineen tai kiin-
teän laitteen asennus kohdistuu muuhun kuin asuin- 
tai huvilarakennukseen

 » jos ne johtuvat suunnittelu-, perustus-, asennus- tai 
rakennustyövirheen korjaamisesta tai tällaisesta vir-
heestä aiheutuneesta vahingosta

 » jos ne johtuvat homeallergiasta

 » kun muutat uuteen asuntoon, vaikka tarve johtuisi 
uudesta sairaudesta.

 » moottoriajoneuvon tai moottoriajoneuvon osan 
hankinnasta taikka moottoriajoneuvon muutos- tai 
parannustöistä

 » atk -tietovälineisiin sisältyvistä ohjelmista.

Kuluja korvataan vain yhteen asuntoon kaikkien niiden saira-
uksien ja vammojen perusteella, jotka vakuutetulla on silloin, 
kun pysyvä tai ohimenevä toimintakyvyn haitta arvioidaan.

mitä tarkoittaa pysyvä toimintakyvyn haitta?

Pysyvällä toimintakyvyn haitalla tarkoitetaan lääketieteellises-
ti arvioitua yleistä haittaa, joka aiheutuu korvattavasta vam-
masta tai sairaudesta ja joka ei lääketieteellisen todennäköi-

syyden mukaan enää parane. Pysyvän toimintakyvyn haitan 
on myös täytynyt jatkua vähintään 3 kuukautta, ennen kuin 
kodin muutostyökulujen tarpeet arvioidaan.

mitä tarkoittaa ohimenevä toimintakyvyn haitta?

Ohimenevällä toimintakyvyn haitalla tarkoitetaan lääketie-
teellisesti arvioitua yleistä ohimenevää haittaa, joka aiheutuu 
korvattavasta vammasta tai sairaudesta ja joka haittaa selviy-
tymistäsi itsenäisesti tavanomaisista elämän toiminnoista.

Saattohoitokulut

Valitsemalla Lisähoitoturvaan saattohoitokulut varmistat, ettei 
laadukas saattohoito jää kustannuksista kiinni. 

Kun lääkäri on tehnyt saattohoitopäätöksen, korvaamme seu-
raavia kuluja saattohoidon ajalta

 » julkisen tai yksityisen sairaalan hoitopäivämaksut 

 » maksut kotisairaanhoidosta mukaan lukien hoitotar-
vikkeet, apteekista myytävät lääkevalmisteet, perus-
voiteet ja kliiniset ravintovalmisteet

 » vuokrauskulut apuvälineistä, kalusteista ja hoitolait-
teista, joita tarvitset kotona

 » palveluntarjoajalta hankitun henkilökohtaisen avusta-
jan kulut, jos lääkäri katsoo, että tarvitset henkilökoh-
taista apua päivittäisissä toiminnoissa. 

Jos on erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan on tehty merkintä, 
että korvataan myös ulkomailla syntyneitä kuluja, korvaamme 
ulkomailla syntyneitä sairaalan hoitopäivämaksuja vuorokau-
dessa enintään 400 €/vuorokausi.

Emme korvaa kuluja muun muassa, jos ne johtuvat sosi-
aalialan laitos- tai asumispalveluja tuottavan toimintayksi-
kön palveluista, vaikka niiden toimintaan sisältyisi myös 
terveydenhuoltopalveluja.

liSähoitoturvan 
Kulut

Mihin iKään 
aSti voit ha-
KEa turvaa?

Mihin 
iKään aSti 
voiMaSSa?

tuki- ja liikuntaelintera-
pian kulut

85 v. 100 v.

toiminnallisen terapian 
kulut

Psykoterapiakulut

Kotisairaanhoidon kulut

Kotiapukulut

Erityskulut

Kodin muutostyökulut

Saattohoitokulut

Terveysselvitys – milloin tarvitaan?
•	 haet turvaa sairauksien varalta. 
•	 olet yli 57-vuotias ja haet turvaa tapaturmien varalta.
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urheilijan lisähoitoturva
Urheilijan lisähoitoturva laajentaa korvattavien terveydenhoi-
topalvelujen määrää. Se auttaa sinua toipumaan nopeammin. 
Saat tukea, jos sairaus tai vamma hankaloittaa arkeasi. 

Minkä varalta otat Urheilijan lisähoitoturvan? – Valitse näistä 
yksi.

•	 Tapaturmien ja yksilöityjen sairauksien varalta 

•	 Tapaturmien varalta

Mihin kuluihin varaudut Urheilijan lisähoitoturvalla? - Valitse 
näistä haluamasi.

•	 tuki- ja liikuntaelinterapian kulut

•	 toiminnallisen terapian kulut 

•	 kotisairaanhoidon kulut

•	 kotiapukulut

•	 kodin muutostyökulut

•	 erityiskulut.  

Urheilijan lisähoitoturvasta korvattavien kulujen luettelo on 
samanlainen kuin mitä edellä on kerrottu Lisähoitoturvassa 
tuki- ja liikuntaelinterapian kulujen, toiminnallisen terapian 
kulujen, kotisairaanhoidon kulujen, kotiapukulujen ja kodin 
muutostyökulujen kohdalla s. 9–11. Edellytämme, että urhei-
luvamma sattuu vakuuttamassasi urheilulajissa.

Emme korvaa Urheilijan lisähoitoturvasta niitä kuluja, jotka 
eivät ole korvattavia Lisähoitoturvan tuki- ja liikuntaelinterapi-
an kulujen, toiminnallisen terapian kulujen, kotisairaanhoidon 
kulujen, kotiapukulujen ja kodin muutostyökulujen kohdalla 
s. 9–11.

Valitsemalla Urheilijan lisähoitoturvan erityiskulujen varalta 
korvaamme muun muassa korvattavan sairauden tai tapatur-
man aiheuttamina kuluina  

 » urheilun harjoittamisen mahdollistavan ortopedisen 
tuen tai ortopedisen sidoksen hankinnan  

 » ihon kosmeettisten haittojen poiston

 » lääkinnällisten apuvälineiden, hoitolaitteiden ja kalus-
teiden vuokrat

 » lääkinnällisten apuvälineiden, hoitolaitteiden tai kun-
toilulaitteiden hankintakuluja yhteensä enintään 200 € 
vakuutuskauden aikana. 

Emme korvaa Urheilijan lisähoitoturvan erityiskuluista 
muun muassa lääkkeitä emmekä maksuja lääkärin tai muun 
terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimuk-
sista tai hoidoista ennen korvattavan toimenpiteen suoritus-
päivää tai toimenpidepäivän jälkeen.

Urheilijan lisähoitoturvan myöntäminen ja voimassaolo ovat 
samat kuin taulukossa s. 11.

Kuntoturva
Kuntoturvan avulla edistät sairaudesta tai vammasta paran-
tumista ja ennaltaehkäiset sairastumisia ja loukkaantumisia.

Kuntoturvan voit valita, kun olet valinnut Hoitoturvan tai Ku-
luturvan myös sairauksien varalta. 

Mihin kuluihin varaudut Kuntoturvalla? – Valitse näistä yksi. 

•	 Kuntotestien kulut

•	 Kuntotestien ja asiantuntijapalvelujen kulut

Korvauksen edellytys on, että lääkäri tai muu terveydenhuol-
lon ammattihenkilö suosittelee sinulle liikuntaa sairautesi, 
vammasi tai terveydentilaasi vaarantavan tekijän vuoksi.

Kuntotestit 

Sopimuskumppanimme ohjaa kuntotestin, ja se toteutetaan 
polkupyöräergometritestinä ohjeittemme mukaan.

Korvaamme yhteensä kuntotestejä enintään 3 kappaletta kaik-
kien niiden sairauksien, vammojen ja terveyttä vaarantavien 
tekijöiden perusteella, jotka sinulla on silloin, kun liikuntaa 
suositellaan. Vakuutuskaudessa korvaamme vain yhden kun-
totestin kulut.

Huom! Kuntotestit tekee sopimuskumppanimme, jonka yh-
teystiedot löydät sivulta pohjola.fi > Henkilöasiakkaat >  
Vahingot > Kumppanuusverkostot > Hoitolaitokset.

Kuntotestit ja asiantuntijapalvelut

Kattavampi Kuntoturva korvaa edellä kerrottujen kuntotesteis-
tä aiheutuneiden kulujen lisäksi asiantuntijapalvelun käytöstä 
aiheutuneita kuluja.

Aina kun olet suorittanut korvattavan kuntotestin, voit valita 
seuraavista asiantuntijapalveluista yhden. Korvaamme enin-
tään yhteensä 160 € kustakin vaihtoehdosta. 

 » Käyt yleislääkärillä perusterveystarkastuksessa ja 
hänen määräämissään laboratoriotutkimuksissa.

 » Käytät ravitsemusterapeutin palveluita.

 » Menet henkilökohtaiseen, yksilölliseen kuntosali- tai 
liikuntaohjaukseen. 

Emme korvaa kuntotestien emmekä asiantuntijapalvelujen 
kuluja, jos sairaus, vamma tai terveydentilaa vaarantava tekijä 
johtuu lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaa-
van aineen käytöstä. 

turva Mihin 
iKään aSti 
voit ottaa 
turvan?

Mihin 
iKään aSti 
voiMaSSa?

tErvEYS-
SElvitYS 
– Milloin 
tarvitaan?

Kuntoturva 99 v. 100 v. Ei tarvita
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invaliditeettiturva
Invaliditeettiturva tarjoaa taloudellista tukea, jos sattuneen 
tapaturman seurauksena invalidisoidut siten, että sinulle on 
tullut lääkärin arvioima pysyvä haitta.

Korvaamme

 » täydestä haitasta (haittaluokka 20) kertakorvaukse-
na korvausmäärän, joka on voimassa tapaturman 
sattumishetkellä

 » osittaisesta pysyvästä haitasta (haittaluokat 1-19) 
kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa 
korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa.

Invaliditeettiturva on voimassa myös silloin, kun kilpaurheilet, 
liikut jossain urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urheilula-
jissa s. 16–17.

Emme korvaa tapaturman psyykkisiä seurauksia.

Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa 
olleen sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokitus-
asetuksen perusteella. Vammat on jaettu 20 haittaluokkaan 
siten, että haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja haitta-
luokka 1 pienintä korvattavaa haittaa. Haittaluokitus perustuu 
vain vamman laatuun, eikä ammattia, harrastuksia ja muita 
yksilöllisiä olosuhteita oteta huomioon. Pysyvä haitta määrite-
tään aikaisintaan 3 kuukauden ja viimeistään 3 vuoden kulu-
essa tapaturmasta. Turvan tulee edelleen tällöin olla voimassa.

Kuolinturva
Kuolinturva tarjoaa lähimmäisillesi taloudellista turvaa, jos 
menehdyt tapaturmaisesti.

 » Jos menehdyt sattuneen tapaturman seuraukse-
na, korvaamme kertakorvauksena edunsaajallesi 
korvausmäärän, joka on voimassa tapaturman 
sattumishetkellä.

Korvauksen edunsaaja määrätään turvaa otettaessa kirjallisesti. 
Myös muutokset tulee tehdä kirjallisesti.

Kuolinturva on voimassa myös silloin, kun kilpaurheilet, liikut 
jossain urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urheilulajissa 
s. 16–17.

Emme korvaa, jos kuolet sen jälkeen, kun tapaturmasta on 
kulunut yli 3 vuotta.

Edunsaajalle maksettua korvausta verotetaan kuolinturvassa 
samoin kuin Henkivakuutuksessa on kerrottu s. 14.

päivärahaturva
Päivärahaturva tarjoaa taloudellista tukea, jos sattuneen tapa-
turman seurauksena tulet työkyvyttömäksi.

Korvaamme päivärahaa niiltä päiviltä, kun olet tapaturman 
takia täysin työkyvytön työhön, jota työ- tai virkasuhteessa-
si normaalisti teet. Jos olet osittain työkyvytön tähän työhön, 
korvaamme työkyvyn menetystä vastaavan osan päivärahasta.

Päivärahan suuruus on se, minkä olet turvaa ottaessasi 
valinnut.

Saat päivärahaa niin monelta päivältä kuin työkyvyttömyys 
jatkuu yli vakuutuskirjassa ilmoitetun omavastuuajan. Oma-
vastuu vähennetään tapaturmakohtaisesti. Omavastuuaika al-
kaa siitä, kun lääkäri toteaa työkyvyttömyyden. 

Saat päivärahaa saman tapaturman perusteella enintään sen 
enimmäisajan, jonka olet turvaa ottaessasi valinnut. 

Päivärahaturva ei ole voimassa, kun kilpaurheilet, liikut jos-
sain urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urheilulajissa 
s. 16–17. 

Emme korvaa tapaturman psyykkisiä seurauksia tai jos et ole 
työ- tai virkasuhteessa tapaturman sattumishetkellä.

pohjolan toimeentulovakuutus
Tapaturmasta voi seurata invaliditeetti, tilapäinen työkyvyttömyys tai kuolema. Onneksi voit  
taloudellisesti varautua näihin.

toiMEEn tulo-
vaKuutuKSEn  turva

Mihin iKään aSti voit 
haKEa turvaa?

Mihin iKään aSti 
voiMaSSa?

tErvEYSSElvitYS – 
Milloin tarvitaan?

invaliditeettiturva 99 v. 100 v. olet yli 69-vuotias.

Kuolinturva 99 v. 100 v. olet yli 69-vuotias.

Päivärahaturva 69 v. 70 v. olet yli 64-vuotias

Tutustu myös henkilövakuutusten yhteisiin asioihin s. 16–19. Vakuutettu on vakuutuskirjaan merkitty henkilö, vaikka täs-
sä tuoteselosteessa kuvaamme turvat siten kuin sinä olisit 
vakuutettu.
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henkivakuutus ja  
työkyvyttömyysvakuutus

KuolEMan varalta tYöKYvYttöMYYdEn 
varalta

Henkivakuutus
auttaa läheisiäsi taloudelli-
sesti, jos sairauden tai tapa-
turman seurauksena kuolet.

Työkyvyttömyysvakuutus
Saat taloudellista tukea, 
jos sairauden tai vamman 
seurauksena tulet pysyvästi 
työkyvyttömäksi.  

henkivakuutus
Henkivakuutus on tarpeellinen kaikille, erityisesti jos sinulla 
on lapsia, lainaa tai perheen toimeentulo on yhden henkilön 
harteilla. Lakisääteinen perhe-eläke ei usein yksin riitä katta-
maan tulojen menetystä.

Maksamme edunsaajillesi kuoleman sattuessa voimassa ole-
van korvausmäärän, jos kuolet vakuutuksen voimassaoloaika-
na. Sillä ei ole merkitystä aiheutuuko kuolema sairaudesta vai 
tapaturmasta. 

Emme maksa korvausta, jos kuoleman syynä on vuoden kulu-
essa vakuutuksen alkamisesta tehty itsemurha.

Lähiomaiselle korvaus on verovapaata 35 000 euroon saakka. 
Leskelle verovapaata on puolet, kuitenkin vähintään 35 000 €. 
Luvut perustuvat 1.1.2013 voimassa olleeseen lainsäädäntöön, 
joka voi vakuutusaikana muuttua. 

Kuka on lähiomainen verotuksessa? 

Lähiomaisia ovat puoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa 
polvessa oleva perillinen, ottolapsi, ottolapsen rintaperillinen, 
kasvattilapsi tai puolison lapsi. Avopuoliso on lähiomainen, 
mikäli puolisot asuvat yhteisessä taloudessa ja heillä on tai 
on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aiemmin olleen avioliitossa 
keskenään.

Näin arviot henkivakuutustarpeesi
henkivakuutuksen korvausmäärä
= perheen lainat 
  + huoltajien vuoden bruttotulot 
  + vähintään 20 000 €/huollettava lapsi
  - voimassaoleva henkivakuutusturva 
  - perheen nykyiset varat

Laske oma henkivakuutustarpeesi osoitteessa www.op.fi/hen-
kivakuutuslaskuri. Pienempikin henkivakuutus on parempi 
kuin ei henkivakuutusta lainkaan.

Huom! Saat ilmaisen vuosittain vahvistettavan korotuksen kor-
vausmäärään, kun keskität vakuutuksesi Pohjolaan tai olet 
OP-bonusasiakas.

yhden hengen turva vai pariturva?

Voit ottaa Henkivakuutuksen joko yksin tai pariturvana. Pa-
riturva on hyvä ratkaisu silloin, kun perheesi toimeentulo on 
kahden henkilön harteilla. Se on erillisiä vakuutuksia edulli-
sempi vaihtoehto kahdelle. Pariturvasta maksetaan sovittu 
korvaus vain kertaalleen myös tapauksessa, jossa molemmat 
vakuutetut kuolevat samanaikaisesti. Tällöin kummankin 
edunsaajalla on oikeus puoleen korvausmäärästä. Pariturva 
päättyy, jos jompikumpi vakuutetuista kuolee tai täyttää 70 
vuotta. Tällöin vakuutus jatkuu toisen vakuutetun osalta yh-
den hengen turvana.

Huom! Henkivakuutus on voimassa myös silloin, kun kilpaurheilet, 
liikut jossain urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urheilulajissa 
s. 16–17.

Huom! Sovi erikseen, jos haluat että Henkivakuutuksesi on voi-
massa sodan tai aseellisen selkkauksen varalta, esimerkiksi jos 
toimit rauhanturvatehtävissä. 

Voit valita kiinteän tai alenevan turvan 
henkivakuutukseen ja työkyvyttömyysvakuutukseen

Sekä Henki- että Työkyvyttömyysvakuutuksessa voit valita 
kiinteän tai alenevan turvan. 

Kiinteässä turvassa korvausmäärä pysyy samana vuosittainen 
indeksimuutos huomioiden, ja maksu nousee vuosittain iän 
myötä.

Iän karttuessa lainojen määrä usein vähenee ja lapset kasva-
vat, jolloin myös Henki- ja Työkyvyttömyysvakuutuksen mää-
rän tarve pienenee. Tällöin aleneva turva on oiva vaihtoehto 
itsensä vakuuttamiseen. Tässä vaihtoehdossa korvausmäärä 
lasketaan vakuutusmaksun perusteella. Vakuutusmaksu py-
syy ennallaan vuosittainen indeksimuutos huomioiden, ja 
korvausmäärä pienenee vuosittain, kunnes saavuttaa alara-
jan 10 000 euroa. Tämän jälkeen vakuutus jatkuu normaalina 
kiinteänä turvana. Ottaessasi Työkyvyttömyysvakuutuksen yli 
50-vuotiaana on turva aina aleneva.

Huom! Alle vuoden ikäisen lapsen vanhempana voit saada New-
Life henkivakuutuksen, jossa kuolintapauksen korvausmäärä on 
10 000 €. Vakuutus on ensimmäisen vuoden ajan ilmainen ja 
NewLife henkivakuutusta varten sinun ei tarvitse täyttää erillistä 
terveysselvitystä. Ensimmäisen vuoden jälkeen vakuutus jatkuu 
maksullisena.

Vakuutus myönnetään alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmille heti, 
kun lapsi on rekisteröity väestötietojärjestelmään.

On hyvä miettiä, miten läheisesi selviävät, jos menehdyt, tai miten arkesi ja taloutesi muuttuu, jos tulet  
pysyvästi työkyvyttömäksi.
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hEnKivaKuutuS tYöKYvYttöMYYSvaKuutuS

Minkä ikäisen voi vakuuttaa? 2–65 v, pariturvalla 15–65 v. 18–58 v.

Mihin ikään asti voimassa? 70 v. 63 v.

terveysselvitys tarvitaan aina. tarvitaan aina.

Kiinteä turva,
jossa korvausmäärä pysyy samana ja 
vakuutusmaksu nousee vuosittain

2–14 v. vakuutettavalle voit valita korvaus-
määräksi 5 000–10 000 euroa ja 15–65 v. 
10 000 eurosta alkaen.  

18–49 v. vakuutettavalle voit valita 
korvaus määrän 10 000 eurosta alkaen.

aleneva turva, 
jossa vakuutusmaksu pysyy samana ja 
korvausmäärä alenee vuosittain

15–65-v. vakuutettavalle voit valita 
korvaus määrän 50 000 eurosta alkaen 

18–58 v. vakuutettavalle voit valita 
korvaus määrän 50 000 eurosta alkaen.  

työkyvyttömyysvakuutus
Työkyvyttömyysvakuutus antaa taloudellista turvaa erityisesti 
silloin, kun olet mitoittanut menosi palkkatulojesi mukaan. La-
kisääteinen työkyvyttömyyseläke määräytyy palkan mukaan 
ja on parhaimmillaankin vain noin 60 % palkasta. 

Maksamme sovitun korvausmäärän, jos vakuutuksen voimas-
saoloaikana sairauden tai vamman vuoksi menetät pysyväs-
ti kykysi tehdä entistä työtäsi tai muuta työtä, joka ikäsi ja 
ammattitaitosi huomioiden on sinulle sopiva ja turvaa sinulle 
kohtuullisen toimeentulon. Korvausmäärä voidaan maksaa, 
kun pysyvä työkyvyttömyys on jatkunut 3 kuukautta. Vakuu-
tuksen tulee edelleen olla voimassa tänä aikana. 

Alentuneen työkyvyn perusteella maksettava eläke ei auto-
maattisesti oikeuta korvaukseen tästä vakuutuksesta.

Emme korvaa työkyvyttömyyttä, joka aiheutuu alkoholin tai 
lääkkeiden väärinkäytöstä, huumeiden käytöstä tai itsemur-
hayrityksestä, joka on tehty vuoden kuluessa vakuutuksen 
alkamisesta. Emme korvaa työkyvyttömyyttä, joka aiheutuu 
kilpaurheilussa, urheilun erikoislajissa tai riskialttiissa urhei-
lulajissa s. 16–17. Emme maksa korvausta, jos korvausta hae-
taan kuolemasi jälkeen. 

Huom! Sovi erikseen, jos haluat, että Työkyvyttömyysvakuutuksesi  
on voimassa, kun kilpaurheilet, liikut jossain urheilun erikoislajissa 
tai riskialttiissa urheilulajissa s. 16-17.

Tutustu myös henkilövakuutusten yhteisiin asioihin s. 16–19.

Vakuutettu on vakuutuskirjaan merkitty henkilö, vaikka täs-
sä tuoteselosteessa kuvaamme turvat siten kuin sinä olisit 
vakuutettu.
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henkilövakuutusten yhteisiä asioita
Tähän on koottu Pohjolan Terveysvakuutuksen, Pohjolan Toimeentulovakuutuksen, Henkivakuutuksen,  
Työkyvyttömyysvakuutuksen ja Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen yhteisiä asioita. 

Vakuutettu
Vakuutettuna on vakuutuskirjaan merkitty henkilö. 

mikä on terveysselvitys?
Tässä tuoteselosteessa on jokaisen turvan osalta kerrottu tau-
lukoissa, tarvitaanko terveysselvitystä. Kukin vakuutettava 
vastaa itse terveysselvityksessä esitettyihin kysymyksiin.

Kysymysten määrä ja sisältö riippuu siitä, mitä turvia vakuu-
tukseen valitset ja minkä laajuisina otat turvat. Vakuutettava 
pystyy vastaamaan niihin itse ilman lääkärin apua. Alaikäisen 
terveysselvityksen täyttää huoltaja ja syntyvän lapsen terveys-
selvityksen täyttää äiti.

Kysymyksiin tulee vastata huolellisesti. Terveysselvityksessä 
annetut tiedot voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin, vakuutus-
maksuun ja siihen, myönnämmekö vakuutuksen. Jos sinulla 
on esimerkiksi jokin sairaus vakuutusta otettaessa, emme kor-
vaa siihen liittyviä kuluja. Joka tapauksessa uuden sairauden 
tai tapaturman yllättäessä saat korvausta.

Vauvalle turvaa jo ennen syntymää aina 
100-vuotiaaksi asti
Voit vakuuttaa lapsen jo ennen hänen syntymäänsä Terveys-
vakuutuksella, Toimeentulovakuutuksella ja Eurooppalaisen 
Matkustajavakuutuksella. Äidin vakuutukset eivät kata synty-
vää lasta. Useat turvat voivat olla voimassa jopa 100-vuoti-
aaksi asti.

Kun syntyvälle lapselle haetaan Terveysvakuutusta, äiti täyt-
tää terveysselvityksen, johon hän liittää äitiyskortin ja raken-
neultraäänitutkimuksen tuloksen. Vakuutusta voidaan hakea 
syntyvälle lapselle rakenneultraäänitutkimuksen jälkeen aina 
syntymäänsä saakka. Edellytämme, että äiti on alle 46-vuotias 
laskettuna aikana. 

Huom! Jos vakuutat vauvan vasta syntymän jälkeen, myönnäm-
me useimmat Terveysvakuutuksen turvat hänelle hänen omien 
terveystietojensa perusteella, joten lapsen mahdolliset sairaudet 
saattavat vaikuttaa myönnettävän turvan laajuuteen. 

Korvaamisen yleisiä edellytyksiä
Korvausta maksetaan vain, kun vakuutustapahtuma on sattu-
nut turvan voimassa ollessa sekä myös siitä johtuva seuraus, 
esimerkiksi kulu tai invaliditeetti on syntynyt turvan voimassa 
ollessa. Emme muun muassa korvaa vakuutuksen tai turvan 
päättymisen jälkeen aiheutuneita kuluja, vaikka esimerkiksi 
tapaturma olisi sattunut turvan voimassa ollessa.

Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määrää-
miä ja ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen 
mukaisia ja korvattavan sairauden tai tapaturman kannalta 
välttämättömiä.

turvaa urheiluun
Kaikki vakuutukset ovat voimassa, kun harrastat liikuntaa 
omaksi iloksi esimerkiksi lenkkeillen tai hiihdellen. On kuiten-
kin liikuntaa, jolloin tarvitset erillistä turvaa urheilussa sattu-
vien vahinkojen varalle. Tällaista liikuntaa on, kun

•	 harrastat kilpaurheilua 

Katsomme sinun harrastavan kilpaurheilua, kun harrasta-
massasi urheilulajissa osallistut tai valmistaudut urheilu-
liiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin tai otteluihin. 

•	 kokeilet tai harrastat riskialttiimpia 
urheilulajeja

Riskialttiimpia urheilulajeja kutsumme urheilun erikoisla-
jeiksi ja riskialttiiksi urheilulajeiksi, s. 17.  

Jos tarvitset urheiluvammoja varten turvaa 

•	 Suomessa syntyvien kulujen varalta, tulee sinun ot-
taa turvaksesi Terveysvakuutuksen urheilijan turvat, 
joita ovat Urheilijan hoitoturva, Urheilijan lisähoito-
turva ja Urheilijan hammasturva.

•	 ulkomailla syntyvien kulujen varalta, tulee sinun 
laajentaa määräajaksi tai toistaiseksi Eurooppalaisen 
Matkustajavakuutuksen hoitoturva ja halutessasi 
myös Matkan keskeytymisturva (laajempi kattavuus). 

•	 pysyvän työkyvyttömyyden varalta, tulee sinun 
laajentaa Työkyvyttömyysvakuutuksesi.  

Henkivakuutus, Toimeentulovakuutuksen ja Eurooppalaisen 
Matkustajavakuutuksen invaliditeettiturvat ja kuolinturvat 
ovat voimassa kaikenlaisessa urheilussa.

Vakuutusturvaa kilpaurheiluun. mitä on kilpaurheilu?

Kun kilpaurheilet ja osallistut tai valmistaudut urheiluliiton tai 
-seuran järjestämiin kilpailuihin tai otteluihin, tarvitset turvaa  
urheilun varalta. 

Ota turvaa kilpaurheiluun sen tai niiden urheilulajien varalta, 
joita harrastat. Voit valita turvaa kilpaurheiluun myös kaikkien 
urheilulajien varalta. Tämä soveltuu hyvin erityisesti lapsille. 

Kilpaurheilua on se, kun osallistut urheiluliiton tai urheilu-
seuran järjestämiin kilpailuihin tai otteluihin, suoritat val-
mennusohjelman mukaisia harjoituksia tai lajille ominaisia 
muita harjoituksia kilpaurheilun tasosta tai vakuutetun iästä 
riippumatta. Kilpaurheiluun kuuluvilla edellä mainituilla val-
mennusohjelman mukaisilla harjoituksilla tarkoitetaan harjoi-
tuksia, joita suoritat laaditun kirjallisen tai suullisen  harjoi-
tusohjelman mukaisesti valmentajan valvonnassa tai ilman 
valvontaa.

Kilpaurheiluun kuuluvilla edellä mainituilla lajille ominaisil-
la muilla harjoituksilla tarkoitetaan harjoituksia, joita suoritat 
varsinaisen lajin oheisharjoitteina, kun ne suoritetaan osana 
kilpailuihin tai otteluihin valmentautumista.
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Kilpaurheilun erityistilanteet

Vakuutusturvan ottaminen kilpaurheiluun ei kuitenkaan kos-
kaan laajenna vakuutusturvaa jäljempänä kerrottuihin ris-
kialttiisiin urheilulajeihin, riippumatta siitä, kilpailetko niissä 
vai et. Niiden riskit ovat kaikkein korkeimmat. Riskialttiisiin 
urheilulajeihin tulee aina siksi ottaa erikseen vakuutusturva, 
joka kattaa kaikenlaisen riskialtteissa urheilulajeissa tapahtu-
van liikkumisen mukaan lukien kilpaileminen.  

Kilpaurheiluun otetut Urheilijan hoito-, lisähoito- ja hammas-
turvat eivät ole voimassa kilpaurheilussa aikuisten kahdella 
ylimmällä sarjatasolla jalkapallossa (Veikkausliiga, Naisten 
Liiga, Ykkönen), jääkiekossa (SM-liiga, SM-sarja, Mestis), len-
topallossa (Mestaruusliiga, 1-sarja) eivätkä jääkiekon osalta A-
nuorten ylimmällä sarjatasolla (SM-liiga, SM-sarja).

Vakuutusturvaa urheilun erikoislajeihin 

Jos liikut yhdessä tai useammassa urheilun erikoislajissa, 
mutta et kuitenkaan kilpaurheile niissä, voit vakuuttaa ne 
kaikki yhdellä kertaa urheilun varalta. 

Urheilun erikoislajit ovat: 

•	 moottoriurheilulajit

•	 kamppailu- ja kontaktiurheilulajit

•	 joukkueurheilulajeista: australialainen jalkapallo, 
rugby ja lacrosse

•	 talviurheilulajeista: kelkkailu, ohjaskelkkailu, freesty-
lehiihto sekä nopeus- ja syöksylasku

•	 ilmaurheilulajeista: kuumailma- ja kaasupallolentämi-
nen, moottorilentäminen, riippu- ja varjoliito, ultra-
kevytlentäminen, laskuvarjohyppääminen, harraste-
rakenteisella lentokoneella lentäminen, purjelento ja 
moottoripurjelento

•	 voimailulajeista: voimanosto, painonnosto ja 
kehonrakennus

•	 laitesukelluslajit

•	 muut urheilun erikoislajit: bmx-pyöräily, vesihiih-
to, benji -hyppy, vetovarjolla lentäminen, siipi- ja 
leijapurjehdus, lentopurjehdus tai -lautailu, parkour, 
köysilaskeutuminen, akrobatia ja free running. 

Joissakin edellä kerrotuissa urheilun erikoislajeissa on myös 
kilpailutoimintaa. Jos osallistut kilpailutoimintaan, tulee sinun 
ottaa turvaa kyseisen erikoislajin kilpaurheiluun vakuuttamal-
la se kilpaurheilun varalta.

Vakuutusturvaa riskialttiisiin urheilulajeihin 

Jos liikut jossain riskialttiissa urheilulajissa, tarvitset sen 
harjoittamisen varalta turvaa urheilun varalta. Kukin urheilu-
laji tulee vakuuttaa erikseen.

Riskialttiita urheilulajeja ovat: 

•	 amerikkalainen jalkapallo

•	 vapaaottelu

•	 wrestling

•	 off - pistelasku

•	 jää- ja kalliokiipeily

•	 jäätikkö- ja vuorikiipeily

•	 voimamieslajit

•	 alamäkipyöräily

•	 alamäkiluistelu

•	 valtameripurjehdus

•	 BASE - hyppy

•	 vaellus asumattomalla seudulla

•	 koskisyöksy

•	 vapaasukellus

•	 muut vastaavan riskitason riskialttiit urheilulajit.

Kun olet ottanut vakuutusturvaa riskialttiiseen urheilulajiin, 
on turva voimassa myös kilpaurheilussa. Esimerkiksi kilpailu-
toimintaa on alamäkipyöräilyssä ja voimamieslajeissa.

mikä on tapaturma?
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheut-
tava tapahtuma, joka sattuu vakuutusturvan voimassa ollessa 
tahtomattasi ulkoisen tekijän vaikutuksesta, kuten kaatumi-
nen tai putoaminen. Tyypillisiä tapaturmaisia vammoja ovat 
murtumat, revähdykset ja haavat.

Tapaturmana korvaamme myös, jos esimerkiksi hukut, palel-
lut, saat lämpöhalvauksen tai auringonpistoksen.

Tapaturmana emme korvaa muun muassa vammaa, joka on 
aiheutunut

•	 sairautesi, vikasi tai vammasi aiheuttamasta 
tapahtumasta

•	 käyttämäsi lääkeaineen, alkoholin, muun huumaavan 
aineen tai ravinnoksi nauttimasi aineen aiheuttamasta 
myrkytyksestä

•	 puremisesta hampaalle tai hammasproteesille

•	 itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Tapaturmana ei korvata

•	 nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, 
akillesjänteen tai hauislihaksen pitkän pään jänteen 
taikka olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä 
nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei 
vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin 
kudos vaurioituisi

•	 puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia

•	 tapaturman psyykkisiä seurauksia

•	 tapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa 
tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka ne 
olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa

•	 tapaturmavamman paranemisen pitkittymistä sai-
rauden, vian, vamman tai tuki- ja liikuntaelimistön 
rappeuman vuoksi

•	 muun kuin ulkoisen tekijän aiheuttamia vammoja, 
kuten pelkän ponnistuksen ja liikkeen aiheuttama 
kipeytyminen, kuten jos selkäsi venähtää raskasta 
esinettä nostaessasi.
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60 ikävuodesta alkaen tapaturman kuluja 
korvataan laajemmin 
Terveysvakuutuksen Hoitoturvassa, Kuluturvassa ja Lisähoito-
turvassa tapaturmaturvasi on merkittävästi parempi siitä alka-
en, kun täytät 60 vuotta. 

Turva on laajempi seuraavissa tilanteissa.

•	 Saat korvausta, vaikka tapaturma olisi sattunut 
sairauden, vian tai vamman vuoksi. Itse sairauden, 
vian tai vamman kuluja emme korvaa kuitenkaan 
tapaturman kuluina. 

70-vuotias epilepsiaa sairastava vakuutettu saa epilepsiakohtauk-
sen ja kaatuu saaden syvän haavan otsaansa. vaikka otsan haava 
on aiheutunut vakuutetun sairauden aiheuttamasta tapahtumasta, 
korvataan haavan hoito vamman tavanomaisen lääketieteellisen 
parantumisen ajalta.

•	 Saat kulukorvausta 4 kuukauden ajalta, vaikka 
tapaturmasta riippumaton sairaus, vika, vamma tai 
tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuma on oleellisesti 
myötävaikuttanut tapaturmavamman syntymiseen. 
Itse tapaturmavamman syntyyn oleellisesti myötä-
vaikuttaneen sairauden, vian, vamman tai tuki- ja 
liikuntaelimistön rappeutuman kuluja emme kuiten-
kaan korvaa tapaturman kuluina.

61-vuotias vakuutettu pelaa tennistä. Pallontavoittelutilanteessa 
hän hyppää ilmaan ja alastulossa nilkka vääntyy. hän tuntee nil-
kassaan voimakasta kipua. tutkimuksissa todetaan akillesjänteen 
repeämä.  Koska terveen akillesjänteen repeämä ei lääketie-
teellisen tietämyksen perusteella voi syntyä kuvatulla tavalla, on 
repeämän todennäköisenä syynä akillesjänteen rappeumasairaus. 
näin ollen akillesjänteen repeämä ei ole tapaturmana korvattava. 
vaikka tapaturmasta riippumaton sairaus on oleellisesti myö-
tävaikuttanut vamman syntyyn, akillesjänteen repeämän kuluja 
voidaan korvata 4 kuukauden ajalta.

•	 Saat korvausta tapaturmavamman tavanomaisen 
lääketieteellisen paranemisajan jälkeen 4 kuukauden 
ajalta, vaikka tapaturmasta riippumaton sairaus, vika, 
vamma tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuma on 
pitkittänyt tapaturmasta paranemista. Itse tapaturma-
vamman paranemista pitkittäneen sairauden, vian, 
vamman tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuman 
kuluja emme kuitenkaan korvaa tapaturman kuluina.

63-vuotias osteoporoosia sairastava vakuutettu horjahtaa portais-
sa ja putoaa portaat alas, jonka seurauksena hänen sääriluunsa 
murtuu. Yleisen lääketieteellisen käsityksen mukaan sääriluun 
murtuman paranemisaika on noin 4 kuukautta. Puolen vuoden 
jälkeen vakuutettu hakeutuu oireiden pitkittyessä uudelleen 
lääkäriin. lääkäri toteaa, että murtuma ei ole vielä luutunut ja luu 
on osteoporoottista.  vaikka vakuutetun sairastama osteoporoosi 
hidastaa murtumavamman parantumista, tapaturman aiheutta-
man vamman kuluja korvataan kyseisen vamman tavanomaisen 
lääketieteellisen paranemisajan jälkeen 4 kuukauden ajalta.

mitä ovat ehdoissa yksilöidyt sairaudet? 
miksi niiden varalta kannattaa ottaa 
vakuutusturvaa? 
Ehdoissa yksilöityjä sairauksia ovat jänteen tai lihaksen venäh-
dys- tai repeämävamma, jännetulehdus tai jänteen rappeuma, 
nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyrä, polven nivelkieru-
kan repeämä ja nivelen tai polvilumpion sijoiltaanmeno.

Yksilöityjen sairauksien varalta kannattaa ottaa vakuutustur-
vaa, koska niitä ei yleensä korvata tapaturmana, vaikka ne 
usein ilmenevät tapaturman yhteydessä.

mitä ovat urheilijan turvissa ehdoissa 
yksilöidyt sairaudet? miksi niiden varalta 
kannattaa ottaa vakuutusturvaa? 
Urheilijan hoito- ja lisähoitoturvissa ehdoissa yksilöllisiä saira-
uksia ovat vatsa-, napa- tai nivustyrä, polven nivelkierukan re-
peämä, nivelen tai polvilumpion sijoiltaanmeno, penikkatauti, 
rasitusmurtuma, tennis- tai golfkyynärpää, akillesjänteen tu-
lehdus tai sen repeämä, olkapään jännealueen tulehdus, lima-
pussitulehdus ja kantakalvon tulehdus.

Yksilöityjen sairauksien varalta kannattaa ottaa vakuutustur-
vaa, koska esimerkiksi rasitusvammoja ei korvata, ellei sinul-
la ole turvaa yksilöityjen sairauksien varalta. Emme korvaa 
yleensä myöskään yksilöityjä sairauksia tapaturmina, vaikka 
ne usein ilmenevät tapaturman yhteydessä. 

mitä tarkoittaa voimanponnistus urheilijan 
turvissa?
Urheilijan hoito- ja lisähoitoturvissa voimanponnistuksena 
korvaamme lääkärin toteaman lihaksen tai jänteen venähdys- 
tai repeämävamman, joka on aiheutunut voimanponnistuksen 
yhteydessä siinä urheilussa, jonka varalta Urheilijan hoito- ja 
lisähoitoturvat on otettu ja johon on annettu lääkärinhoitoa 14 
päivän kuluessa venähdyksestä tai repeytymisestä.

mitä tarkoittaa enimmäiskorvaus?
Terveysvakuutuksen kullakin turvalla ja kuhunkin turvaan 
valitulla kululla on oma enimmäiskorvauksensa, minkä yli 
korvauksia ei makseta turvan tai kulun voimassaoloaikana. 
Jokainen saamasi korvaus vähentää enimmäiskorvausta. Kun 
korvauksia on maksettu enimmäiskorvauksen verran, turva tai 
kulu päättyy. 

Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen Matkustajan kriisi-
turvassa, Matkan peruuntumisturvassa, Matkan keskeytymis-
turvassa, Matkan odottamisturvassa ja Matkan myöhästymis-
turvassa on vakuutustapahtumakohtainen enimmäiskorvaus. 
Matkan peruuntumisturvassa se on matkakohtainen.

Matkustajan hoitoturvassa ei ole euromääräistä enim- 
mäiskorvausta. 
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mitä tarkoittaa korvausmäärä?
Korvausmäärä tarkoittaa euromäärää, jonka enintään mak-
samme, kun korvattava tapahtuma on sattunut. 

Korvausmäärä on Toimeentulovakuutuksen ja Eurooppalaisen 
Matkustajavakuutuksen invaliditeetti-, kuolin- ja päiväraha-
turvissa sekä Henki- ja Työkyvyttömyysvakuutuksissa.

mitä tarkoittaa omavastuu? 
Euromääräinen omavastuu tarkoittaa sitä osuutta korvatta-
vista kuluista, jonka maksat itse. Omavastuu voi olla oma-
vastuu/vakuutuskausi tai omavastuu/vakuutustapahtuma tai 
omavastuu/matka. 

Terveysvakuutuksessa omavastuu/vakuutuskausi tarkoittaa, 
että vähennämme vakuutuskirjaan merkityn omavastuun, esi-
merkiksi 100 €, kaikista niistä kyseiseen turvaan kohdistuvista 
kuluista, jotka ilmoitat samalla vakuutuskaudella. Käytännös-
sä voit hakea sitä mukaan korvausta, kun voimassa olevaan 
turvaasi kohdistuu kuluja, jotka olet maksanut ensin itse ja 
hakenut mahdollisen Kela-korvauksen. Kun kyseisen turvan 
omavastuu/vakuutuskausi tai omavastuu/vakuutustapahtuma 
ylittyy, maksamme tilillesi korvausta.

Matkustajan kriisiturvassa, Matkan keskeytymisturvassa, 
Matkan odottamisturvassa ja Matkan myöhästymisturvassa 
omavastuu on vakuutustapahtumakohtainen. Matkan peruun-
tumisturvassa omavastuu on matkakohtainen. Muistathan, 
että matkanjärjestäjä ja palvelutarjoaja ovat ensisijaisia kor-
vaajia, me maksamme loput korvattavat kulut omavastuulla 
vähennettynä.

Ajallinen omavastuu tarkoittaa niitä päiviä, joilta sattuneen 
vahingon jälkeen ei makseta korvausta. Ajallinen omavastuu 
on Terveysvakuutuksen ja  Eurooppalaisen Matkustajavakuu-
tuksen Päivärahaturvissa ja Terveysvakuuutuksen Lisähoito-
turvan kotiapukuluissa.  

Vahingon sattuessa
Sairastuttuasi tai loukkaannuttuasi sinulla on käytössäsi laa-
ja, koko maan kattava hoitolaitoskumppaniverkostomme. 
Sen avulla varmistamme sinulle nopean hoitoon pääsyn ja 
laadukkaan hoidon. Hoitolaitoskumppanimme löydät sivulta 
pohjola.fi tai soittamalla numeroomme 0303 0303. 

Vakuutusehtojemme mukaan meillä on oikeus ohjata tutki-
mus- ja hoitotoimenpiteesi toteutettavaksi kumppanillamme. 
Jos kuitenkin ensikäynti on olosuhteet huomioiden  hankala 
hoitaa kumppanillamme, kuten jos tapaturmavammasi vaatii 
kiireellistä hoitoa, voit käydä lähimmällä lääkärillä ja hakeu-
tua tämän jälkeen kumppanillemme. 

Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuksil-
lasi sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi. 

hinnoittelutekijät
Jokainen vakuutus ja sen turva hinnoitellaan erillisinä. Va-
kuutuksen kokonaishintaan vaikuttavat vakuutetun henkilön 
tiedot sekä vakuutusturvaan tehdyt valinnat.

Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat

•	 vakuutetun ikä

•	 vakuutetun asuinpaikka

•	 kuuluko vakuutettu Kelan piiriin vai ei

•	 äidin ikä, kun vakuutettuna on syntyvä lapsi

•	 hammasstatus Hammasturvassa

•	 valittu turva ja siihen valitut kulut

•	 minkä riskien varalta turva ja siihen valitut kulut ovat 
voimassa

•	 valittu enimmäiskorvaus

•	 valittu korvausmäärä 

•	 valittu omavastuu

•	 valittu enimmäisaika Toimeentulovakuutuksen 
päivärahaturvassa

•	 onko Terveysvakuutuksen voimassaolo laajennettu 
myös ulkomaille 

•	 valittu urheilulaji tai valitut urheilulajit, joissa turva 
on voimassa

•	 kuinka pitkään turva on ollut voimassa 

•	 onko Henkivakuutukseen valittu yhden hengen turva 
vai pariturva

•	 onko Henki- tai Työkyvyttömyysvakuutukseen valittu 
aleneva vai kiinteä korvausmäärä

Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen hintaan vaikuttavat 
lisäksi

•	 matkan maksimikesto 

•	 matkan maksimikeston pidennys yhden matkan osalta 

•	 voimassaolo ulkomaiden lisäksi myös Suomessa 

•	 riskialuelaajennus.

Hintaan vaikuttavat tekijät vaihtelevat turvittain. Kysy tarvit-
taessa lisää!

Lisäksi tarkistamme tarvittaessa maksutasoa vuosittain yleisen 
korvausmenon muutoksen perusteella. 

Kuluttajahintaindeksi

Enimmäiskorvaus ja korvausmäärä on sidottu kuluttajahin-
taindeksin uusimman indeksisarjan hintakehitykseen. Vertai-
luindeksinä käytetään vakuutuskauden alkamispäivää edeltä-
neen kalenterikuukauden syyskuun indeksiä.

Indeksisidonnaisuus takaa enimmäiskorvauksen ja korvaus-
määrän arvojen pysymisen oikealla hintatasolla inflaatiosta 
huolimatta.

Ota yhteyttä, kun elämäntilanteesi tai 
tarpeesi muuttuu

•	 Haluat tarkistaa turvaasi.

•	 Muutat ulkomaille.

•	 Alat liikkua kilpaurheilussa, urheilun erikoislajissa tai 
riskialttiissa urheilulajissa, s. 16–17.

•	 Aiot matkustaa riskialueelle s. 26.
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turvaa itsesi ja perheenjäsenesi matkoilla 

Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen turvista voit ottaa 
sopivan kokonaisuuden kaikille ulkomaanmatkoillesi ja lisä-
hinnasta myös kotimaanmatkoillesi. Eurooppalaisen Matkus-
tajavakuutus on jatkuva vakuutus, joka tulee ottaa jokaiselle 
matkustajalle erikseen. Meiltä saat matkalle turvaa syntyvästä 
lapsesta aina 100 ikävuoteen asti. Vakuutuskirjallesi merki-
tään, mitkä seuraavista turvista valitset kullekin matkustajalle.

turva KorvauS
Matkustajan hoitoturva Saat korvausta matkasairauk-

sien ja – tapaturmien hoito-, 
tutkimus- ja lääkekuluista 
sekä matkan keskeytymis- ja 
pitkittymiskuluista.

Matkustajan kriisiturva Saat korvausta evakuointi- ja 
psykoterapiakuluista.

Matkan peruuntumisturva Saat korvausta kuluista, kun 
et pääse lähtemään matkalle.

Matkan keskeytymisturva Saat korvausta kuluista, kun jo 
alkanut matka keskeytyy.

Matkan odottamisturva Saat korvausta vaihtoehtoi-
sen reitityksen kuluista, kun 
matkalle lähtö viivästyy.

Matkan myöhästymisturva Saat korvausta kuluista, kun 
myöhästyt matkalta.

Matkustajan kuolinturva Edunsaaja saa kertakor-
vauksen, jos menehdyt 
matkatapaturmaan.

Matkustajan invaliditeettiturva Saat kertakorvauksen, jos 
matkatapaturma aiheuttaa 
pysyvän haitan.

Matkustajan päivärahaturva Saat päivärahaa, jos mat-
katapaturma aiheuttaa 
työkyvyttömyyden.

matkustajan hoitoturva
Matkustajan hoitoturvan avulla pääset nopeasti hoitoon, jos 
sairastut tai loukkaannut matkalla. Sinun ei tarvitse murehtia 
hoidon kustannuksista.

Kun matkan aikana sairastut ja tarvitset hoitoa ja apua, hakeu-
du lääkäriin jo matkan aikana tai viimeistään 14 vuorokauden 
kuluessa matkan päättymisestä. Matkalla alkavan sairauden 
hoitokuluja korvaamme 90 vuorokauden ajan sairautesi hoi-
don tai tutkimuksen alkamisesta. Jos olet valinnut, että turvasi 
on voimassa pitemmillä kuin 90 vuorokauden matkoilla, piden-
tää se myös matkasairauden enimmäiskorvausajan vastaavan 
pituiseksi. Matkalla sattuneen tapaturman hoitokululuista saat 
korvausta enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta lukien.

eurooppalaisen matkustajavakuutus
Matkalla, vieraissa oloissa, riskit ovat toiset kuin päivittäisessä elinympäristössä. Asioiden hoito on toisenlaista. 
Esimerkiksi sairaanhoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Onneksi voit varautua 
erilaisiin matkavahinkoihin Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksella.

Korvaamme matkasairaudesta tai -tapaturmasta maksamistasi 
kuluista

 » maksut, kun yleis- tai erikoislääkäri tai esimerkiksi 
sairaanhoitaja tutkii tai hoitaa sinua tai joudut leikka-
ukseen. Korvattavia tutkimuksia ovat muun muassa 
laboratorio-, tähystys- ja magneettitutkimus sekä 
tietokonetomografia.

 » sairaalan hoitopäivämaksut

 » maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja 
haavasidoksista

 » ensimmäisen ortopedisen tuen tai ortopedisen sidok-
sen, jonka hankit 2 viikon kuluessa korvattavasta 
leikkauksesta tai tapaturmasta, enintään 500 €/leikka-
us tai tapaturma

 » kyynär- tai kainalosauvojen vuokrausmaksun

 » kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai 
hoitolaitokseen

 » kustannukset murtuman tai leikkaustoimenpiteen jälkei-
sestä välttämättömästä lääkärin määräämästä fysiotera-
piasta, enintään 10 käyntikertaa/vakuutustapahtuma 

 » välttämättömät matkan aikana aiheutuneet puhelinku-
lut 200 euroon asti

 » sairaanhoitoon liittyviä välttämättömyystarvikkeita 
200 euroon asti, jos ne eivät paikallisen tavan mukaan 
sisälly sairaalahoitoon

 » sairaskuljetuksesi Suomeen saattajan kanssa, jos ti-
lanne vaatii sitä lääketieteellisesti. Tämä vaatii meiltä 
etukäteishyväksynnän.

Korvaamme hoitoturvasta ylimääräiset matka- ja majoitus- 
kustannukset

 » sinulle, kun matka pakottavasti keskeytyy tai pitkittyy 
sen takia, että sairastut tai loukkaannut tapaturmai-
sesti matkalla tai matkaseurueesi jäsen sairastuu tai 
loukkaantuu erittäin vakavasti tai kuolee matkalla

 » jotta lähisukulaisesi voi tulla Suomesta luoksesi ja 
palata takaisin Suomeen, jos olet matkakohteessa 
hengenvaarallisessa tilassa. Korvausta varten tarvitset 
meiltä hyväksynnän etukäteen. 

 » matkastasi takaisin Suomeen, jos Suomessa oleva 
lähisukulaisesi, puolisosi, puolisosi lähisukulainen tai 
matkaseurueesi jäsenen lähisukulainen sairastuu tai 
loukkaantuu äkillisesti ja vakavasti ja hän on hengen-
vaarassa tai kuolee.

Korvaamme

 » hoitokustannuksia matkakuluineen enintään 300 eu-
roon asti, jos ulkomaanmatkalla joudutaan välttämät-
tä hoitamaan kyseisellä matkalla alkanut hammassär-
ky tai kyseisellä matkalla puremisesta hampaalle tai 
hammasproteesille aiheutunut vamma

 » vainajan kotiinkuljetuskustannukset Suomeen kuolin-
syystä riippumatta.

Korvaamme myös enintään 7 vuorokautta tai vakuutuskir-
jaasi merkityn ajan akuuttia ensiapuluonteista hoitoa, jos jo 
ennen matkaa olemassa ollut sairaus pahenee matkalla äkil-
lisesti ja muutos ei ollut ennen matkaa odotettavissa. Emme 

vakuutettu on aina vakuutuskirjaan merkitty henkilö, vaikka 
tässä tuoteselosteessa kuvaamme turvat siten kuin sinä olisit 
vakuutettu. 
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korvaa lainkaan, jos kyseessä on normaaliin taudinkuvaan 
kuuluva paheneminen tai muutos, joka oli todennäköinen tai 
odotettavissa.

Katso termit matkaseurue ja lähisukulainen s. 26.

Emme korvaa Matkustajan hoitoturvasta muun muassa

 » hiven- ja kivennäisaineita, ravinto-, rohdos- eikä vita-
miinivalmisteita, eikä antroposofisia ja homeopaattisia 
tuotteita

 » lääkinnällisiä välineitä, tukipohjallisia ja tekojäseniä

 » huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen, nikotiinin tai 
muun aineen käytön aiheuttaman riippuvuuden tai 
muun riippuvuuden hoitoa

 » välillisiä kuluja, kuten auton tai matkatavaroiden 
kotiinkuljetuskustannuksia

 » jos matkan pitkittyminen tai keskeytyminen aiheutuu 
siitä, että kieltäydyt tai matkaseuralaisesi kieltäytyy 
hoidosta.

Syntyvälle lapselle oma matkustajan hoitoturva

Muista vakuuttaa lapsi ja myös syntyvä lapsi erikseen. Äidin 
vakuutus ei kata raskaustilan yllättävää muutosta. 

Syntyvälle lapselle otetusta Matkustajan hoitoturvasta kor-
vaamme edellä kerrottuja kuluja, jos raskaudentila muuttuu 
äkillisesti matkan aikana ja raskaudentilan muutos vaatii väli-
töntä hoitoa syntyvän lapsen vuoksi. Edellytämme, että muu-
tos ei ole yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan toden-
näköinen tai odotettavissa.

matkustajan kriisiturva
Matkustajan kriisiturvan avulla pääset pois yllättävän luon-
nonkatastrofin, epidemian tai terroriteon keskeltä. Saat am-
mattilaisen antamaa henkistä tukea matkalla kohtaamastasi 
kriisitilanteesta selviämiseen. 

Kriisiturvan voit ottaa vain Matkustajan hoitoturvan kanssa.

Kriisiturvasta korvaamme evakuointi- ja psykoterapiakulu-
ja, kun matkakohteessa matkasi alkamisen jälkeen odottamatta 

 » tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi

 » puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia tai

 » tapahtuu äkillinen aseellinen selkkaus tai terroriteko.

Suomen ulkoministeriön, Suomen lähetystön tai muun vas-
taavan viranomaisen on tullut huomioida evakuointiin joh-
tanut tapahtuma ja suositella tapahtuman vuoksi poistumista 
matkakohteesta. 

Psykoterapiakuluja korvaamme edellä kerrotun lisäksi, kun 

 » vakuutettuun tai hänen matkakumppaniinsa on koh-
distunut väkivaltarikos tai sen yritys

 » vakuutettu tai hänen matkakumppaninsa on ollut 
osallisena liikenne- tai vesiliikenneonnettomuudessa 
tai lento-onnettomuudessa 

 » vakuutetun majoitusrakennuksessa on syttynyt mer-
kittävän laaja tulipalo. 

Rikoksesta tai sen yrityksestä on ilmoitettava poliisille. 

Korvaamme evakuointikuluina välttämättömiä matka- ja 
majoituskuluja, jotka syntyvät jo etukäteen maksettujen mat-
kakulujesi lisäksi, jotta pääset tapahtumapaikalta jatkamaan 
matkaa tai palaamaan Suomeen.

Korvaamme psykoterapiakuluina Suomessa annetun psykote-
rapian kuluja enintään 10 käyntikertaa/tapahtuma. Hoitoon tulee 
hakeutua 3 kuukauden kuluessa tapahtumasta. Kuluja korvaam-
me korkeintaan 6 kk ajalta korvattavan tapahtuman sattumisesta.

Emme korvaa Kriisiturvasta muun muassa jos

 » väkivaltarikoksen, sen yrityksen tai tulipalon aihe-
uttaja on puolisosi, sukulaisesi tai kanssasi samassa 
taloudessa asuva henkilö 

 » matkustamista koskeva suositus tai matkustuskielto 
on annettu jo ennen matkasi alkamista.

matkan peruuntumisturva
Tämä on turva ennen matkalle lähtöä. Vaikka et pääsisi läh-
temään varaamallesi matkalle, et menetä matkaan käyttämiä 
rahojasi. 

Valittavanasi on peruskattavuus tai laaja kattavuus.

Peruskattavuudesta korvaamme, kun matkalle lähteminen 
estyy pakottavasti seuraavista syistä. 

 » Sairastut yllättäen, loukkaannut tapaturmaisesti tai 
kuolet.

 » Lähisukulaisesi tai puolisosi lähisukulainen vakavasti, 
odottamattomasti ja äkillisesti sairastuu, joutuu vaka-
vaan tapaturmaan tai kuolee.

 » Yhteiselle matkalle kanssasi lähdössä oleva matkaseu-
rueesi jäsen vakavasti, odottamattomasti ja äkillisesti 
sairastuu, joutuu vakavaan tapaturmaan tai kuolee.

 » Yhteiselle matkalle kanssasi lähdössä olevan matka-
seurueesi jäsenen lähisukulainen tai yhteiselle matkalle 
lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen puolison lä-
hisukulainen vakavasti, odottamattomasti ja äkillisesti 
sairastuu, joutuu vakavaan tapaturmaan tai kuolee.

 » Omaisuudellesi Suomessa on tapahtunut huomattava 
vahinko, esimerkiksi kotisi palaa ja vahingon hoito 
edellyttää sinun läsnäoloasi. 

Katso termit matkaseurue ja lähisukulainen s. 26.

Laajasta kattavuudesta korvaamme edellä mainittujen lisäk-
si, jos matkalle lähteminen estyy seuraavista syistä.

 » Joudut työttömäksi tai lomautetuksi.

 » Saat kutsun häihin, kastejuhlaan tai rippijuhlaan, 
jotka ajoittuvat ostetun matkan ajankohtaan.

 » Joudut todistajaksi oikeudenkäyntiin, joka ajoittuu 
ostetun matkan ajankohtaan.

 » Osallistut hautajaisiin, joka ajoittuu ostetun matkan 
ajankohtaan.

 » Eroat puolisostasi.

Tutustu myös henkilövakuutusten ja matkavakuutusten yhtei-
siin asioihin s. 16–19 ja 25–26.
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 » Jokin edellä mainituista syistä estää sen, että yhtei-
selle matkalle lähdössä oleva puolisosi, alaikäinen 
lapsesi tai yhteiselle matkalle lähdössä oleva matka-
kumppanisi, jonka kanssa kahdestaan olet varannut 
yhteisen matkan, ei pääse matkalle.

Korvaamme peruuntumistilanteessa etukäteen maksamasi 
matkan peruuntumisen kulut, joista olet matkan järjestäjän 
tai muun palvelun tarjoajan ehtojen mukaan vastuussa ja joi-
ta matkanjärjestäjä tai muu palveluntarjoaja ei lain, yleisten 
valmismatkaehtojen tai muiden ehtojensa mukaan ole sinulle 
velvollinen palauttamaan.

Emme korvaa muun muassa

 » jos peruuntuminen johtuu lentopelosta tai sairau-
desta, jonka syynä on lääkeaineen väärinkäyttö tai 
alkoholin tai huumaavan aineen käyttö

 » jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen peruun-
tumisturvan ottamista tai matkan varaamista tai 
maksamista tai jos olet ottanut turvan vasta päivän tai 
2 päivää ennen matkan alkamista

 » peruuntumisen kuluina bonuspisteiden, RCI-pisteiden 
tai vastaavien pisteiden menetystä emmekä välillisiä 
kuluja. 

Huom! Ota matkavakuutus ajoissa ennen matkaa. Perumisen syyn 
ilmaannuttua peru heti matka ja hae ensin matkanjärjestäjältä 
hyvitys matkan peruuntumisesta. 

matkan keskeytymisturva
Turvasta saat taloudellista tukea, jos matkasi keskeytyy ja pal-
veluita jää matkakohteessa käyttämättä.

Valittavanasi on peruskattavuus tai laaja kattavuus.

Korvaamme Matkan keskeytymisturvasta, kun matkasi pakot-
tavasti keskeytyy seuraavissa tilanteissa.

 » Sairastut yllättäen, loukkaannut tapaturmaisesti tai 
kuolet.

 » Yhteisellä matkalla kanssasi oleva matkaseurueesi 
jäsen sairastuu yllättäen, loukkaantuu tapaturmaisesti 
tai kuolee.

 » Omaisuudellesi Suomessa on tapahtunut huomattava 
vahinko, esimerkiksi kotisi palaa, ja vahingon hoito 
edellyttää sinun läsnäoloasi. 

Korvaamme lisäksi Matkan keskeytymisturvasta, mikäli jou-
dut palaamaan matkakohteestasi Suomeen ennenaikaisesti 
seuraavissa tilanteissa. Edellytämme, että syy on vakava, odot-
tamaton ja äkillinen.

 » Suomessa oleva lähisukulaisesi sairastuu, joutuu 
vakavaan tapaturmaan tai kuolee. 

 » Matkaseurueesi jäsenen Suomessa oleva lähisukulainen 
sairastuu, joutuu vakavaan tapaturmaan tai kuolee. 

Katso termit matkaseurue ja lähisukulainen s. 26.

Korvaamme keskeytymiskuluina 

 » laajasta kattavuudesta koko matkasi hinnan, vaikka 
menettäisit vain 40 % matkapäivistä siksi, että joudut 
sairaalahoitoon tai joudut palaamaan ennenaikaisesti

 » peruskattavuudessa koko matkasi hinnan, kun me-
netät vähintään 70 % matkapäivistä siksi, että joudut 
sairaalahoitoon tai joudut palaamaan ennenaikaisesti

 » huoltajalle edellä kerrotun korvauksen, kun alle 
15-vuotias vakuutettu joutuu sairaalahoitoon ja lääkä-
ri on määrännyt huoltajan antamaan hoitoapua

 » kokonaan käyttämättä jääneet erikseen maksamasi 
palvelut ja paikalliset retket kohteessa sekä retket 
ja matkaliput sen matkakohteen ulkopuolelle, jossa 
keskeytyminen tapahtui

 » välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulusi, 
kun Suomessa omaisuudellesi on tapahtunut huomat-
tava vahinko

 » kohtuulliset kustannukset uudesta menomatkastasi 
matkakohteeseen, kun se on välttämätöntä työsuhtee-
si tai oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelusi vuoksi. 

Emme korvaa, jos keskeytymisen syy on ilmennyt ennen mat-
kan alkamista. Keskeytymisen kuluina emme korvaa muun 
muassa bonuspisteiden, RCI-pisteiden tai vastaavien pisteiden 
menetystä ansionmenetystä tai välillisiä kuluja, kuten ateria-, 
pysäköinti- tai muita vastaavia kuluja.

Huom! Peru heti palvelut, joita et voi käyttää. Matkanjärjestäjä ja 
palveluntarjoaja on ensisijainen hyvittäjä. Jäljelle jääneistä kuluis-
ta voit hakea meiltä korvausta. 

miten menetetyt matkapäivät määritetään? 

Menetetyt matkapäivät lasketaan täysinä 24 tunnin jaksoina 
sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen 
saakka, kun se kulkuneuvo lähti Suomeen, johon sinulla oli 
etukäteen maksettu matkalippu. Jos viimeinen ajanjakso ylit-
tyy 12 tunnilla, lasketaan se myös yhdeksi matkapäiväksi.

matkan hinta?

Matkan hinnaksi katsotaan etukäteen maksamiesi matkalippu-
jen hinta sekä osuutesi etukäteen maksetuista majoituskuluis-
ta tai valmismatkan tai erityisehtoisen valmismatkan hinnasta. 
Erikseen maksamiasi palveluita ja paikallisia retkiä ei huomi-
oida matkan hintaa laskettaessa.

mitä tarkoitetaan palveluilla ja paikallisilla retkillä?

Palveluilla tarkoitetaan keskeytyneeseen matkaan liittyviä, 
matkan hinnasta erillisinä maksettuja kulkuneuvojen vuokria, 
kursseja, tapahtumia ja vastaavia palveluita. Paikallisilla ret-
killä tarkoitetaan matkakohteessa tai sen välittömässä lähei-
syydessä tehtäviä lyhyitä retkiä.

matkan odottamisturva
Turva mahdollistaa matkasi uudelleen reitityksen, jos matkalle 
lähtösi viivästyy seuraavassa kerrotuista syistä. Turvasta mak-
setaan sinulle syntyneitä ylimääräisiä matkakuluja. 

Korvaamme Matkan odottamisturvasta, jos kulkuneuvo, jolla 
sinun on tarkoitus matkustaa ja johon olet ostanut etukäteen 
matkan, ei lähde vähintään 4 tuntiin tai lainkaan Suomesta 
ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamis-
paikalta. Viivästyksen tulee aiheutua siitä, että yleistä kulku-
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neuvoa ei voida käyttää sään, luonnonmullistuksen, teknisen 
vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen takia.

Korvaamme kohtuulliset ja ylimääräiset matkakulut, jot-
ka ovat välttämättömiä matkasi jatkamiseksi matkakohtee-
seen tai takaisin Suomeen alkuperäisen matkasuunnitelmasi 
mukaisesti. 

Emme korvaa, jos odottamisen tai viivästyksen syynä on lak-
ko tai konkurssi. Emme korvaa muun muassa välillisiä kuluja, 
kuten ateria-, pysäköinti- tai muita vastaavia kuluja. 

matkan myöhästymisturva
Turvasta maksetaan myöhästymisestäsi aiheutuneita kuluja, 
jos et ehdi ajoissa ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- 
tai bussimatkan alkamispaikkaan tai ulkomaille suuntautuvan 
jatkoyhteyden alkamispaikkaan seuraavassa kerrotuista syistä. 

Korvaamme Matkan myöhästymisturvasta, jos myöhästyt 
seuraavissa tilanteissa. 

 » Yleinen kulkuneuvo, jolla olit aikonut tulla tai jolla 
olit jo tulossa alkamispaikkaan, viipyy sään, luonnon-
mullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon, liikenne-
onnettomuuden tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi

 » Käyttämäsi moottoriajoneuvo, jolla olit aikonut tulla 
tai jolla olit jo tulossa alkamispaikkaan, viipyy luon-
nonmullistuksen, teknisen vian, moottoriajoneuvoon 
kohdistuneen rikollisen teon, liikenneonnettomuuden 
tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi.

Korvaamme myöhästymiskuluina 

 » kohtuulliset ja ylimääräiset matka- ja majoituskulu-
si, jotka ovat välttämättömiä matkasi jatkamiseksi 
matkakohteeseen tai takaisin Suomeen alkuperäisen 
matkasuunnitelmasi mukaisesti

 » kokonaan käyttämättä jääneet ja etukäteen maksama-
si matkapalvelut matkakohteessasi

 » myöhästymisen vuoksi menettämäsi matkapäivien 
osuuden matkasi hinnasta taikka koko matkan hinnan, 
jos sinun on myöhästymisesi vuoksi mahdotonta liittyä 
mukaan matkalle. Sinulla tulee olla etukäteen ostettu 
matkalippu siihen kulkuneuvoon, josta myöhästyt. 

Emme korvaa, jos myöhästymisen syynä on lakko tai kon-
kurssi. Lisäksi emme korvaa muun muassa 

 » ylimääräisten matkakulujen kattamiseen käytettyjä 
bonus- tai vastaavia pisteitä

 » ansionmenetystä tai välillisiä kuluja, kuten ateria-, 
pysäköinti- tai muita vastaavia kuluja

 » menetettyjä matkapäiviä, jos sinulle korvataan koko 
matkasi hinta Matkan keskeytymisturvasta.

Matkapalveluilla tarkoitetaan kyseiseen matkaan liittyviä etu-
käteen erikseen maksamiasi kulkuneuvojen vuokria, paikallis-
ten retkien ja kurssien maksuja ja tapahtumien pääsymaksuja.

Menetetyt matkapäivät ja matkan hinta määritetään samoin 
kuin Matkan keskeytymisturvassa s. 22.

matkustajan invaliditeettiturva
Matkustajan invaliditeettiturva tarjoaa taloudellista tukea, jos 
sattuneen matkatapaturman seurauksena invalidisoidut siten, 
että sinulle on tullut lääkärin arvioima pysyvä haitta.

Matkustajan invaliditeettiturva vastaa sisällöltään ja rajoituksil-
taan Toimeentulovakuutuksen Invaliditeettiturvaa s. 13, mutta 
tapaturman tulee sattua matkalla vakuutusturvan voimassa 
ollessa.

matkustajan kuolinturva
Matkustajan kuolinturva tarjoaa lähimmäisillesi taloudellista 
turvaa, jos menehdyt matkatapaturmaan.

Matkustajan kuolinturva vastaa sisällöltään ja rajoituksiltaan 
Toimeentulovakuutuksen Kuolinturvaa s. 13, mutta tapatur-
man tulee sattua matkalla vakuutusturvan voimassa ollessa.

matkustajan päivärahaturva
Matkustajan päivärahaturva tarjoaa taloudellista tukea, jos sat-
tuneen matkatapaturman seurauksena tulet työkyvyttömäksi.

Matkustajan päivärahaturva vastaa sisällöltään ja rajoituk-
siltaan Pohjolan Toimeentulovakuutuksen Päivärahaturvaa 
s. 13, mutta tapaturman tulee sattua matkalla vakuutusturvan 
voimassa ollessa.

EurooPPalaiSEn MatKuStaja-
vaKuutuKSEn turva

Mihin iKään aSti 
voit haKEa turvaa?

Mihin iKään aSti 
voiMaSSa?

tErvEYSSElvitYS - Milloin 
tarvitaan?

Matkustajan hoitoturva
Matkustajan kriisiturva
Matkan peruuntumisturva
Matkan keskeytymisturva
Matkustajan invaliditeettiturva
Matkustajan kuolinturva

99 v. 100 v. Kun haet jatkuvasti voimassa olevaa turvaa 
yli 120 vuorokaudelle tai yli 179 vuorokauden 
turvaa yksittäiselle matkalle. 

Kun olet yli 79-vuotias.

Matkan odottamisturva
Matkan myöhästymisturva

99 v. 100 v. Ei tarvita.

Matkustajan päivärahaturva 69 v. 70 v. Kun haet jatkuvasti voimassa olevaa turvaa 
yli 120 vuorokaudelle tai yli 179 vuorokauden 
turvaa yksittäiselle matkalle. 

Kun olet yli 64-vuotias.
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Matkatavaravakuutus turvaa matkatavaroita sekä ulko- että 
kotimaanmatkoilla kaikkialla maailmassa. Siihen sisältyy aina 
matkavastuuvakuutus ja -oikeusturvavakuutus.

Huom! Tosiasiallinen ja vakinainen kotikuntasi ja asuinpaikkasi tu-
lee olla Suomessa vahingon sattuessa, jotta saat korvausta. Ota 
yhteyttä, jos muutat ulkomaille tai siirrät kotipaikkasi ulkomaille. 

mikä on matkatavaraa?

Matkatavaroita ovat henkilökohtaiset matkavarusteet, kuten 
vaatteet, matkapuhelin, kamera, silmälasit ja kannettava tie-
tokone, myös passi ja matkaliput sekä käteinen raha. Matkata-
varoita eivät ole moottoriajoneuvot, ansiotyövälineet, kauppa-
tavarat, piirustukset tai käsikirjoitukset.

Kodin irtaimiston vakuutuksessa matkatavarasi ovat tietyin 
edellytyksin vakuutettuna Katso s. 27 Kodin tavarat kodin 
ulkopuolella 

Jos otat mukaasi matkalle arvokkaita esineitä, kuten soittimia 
tai harrastusvälineitä, harkitse arvotavaravakuutusta s. 28. Se 
on voimassa kaikkialla maailmassa. 

perheenjäsenten erillisiä vai perheen yhteisiä matkoja 
varten?

Kun valitset matkatavaravakuutuksen koko perhettä kattavak-
si, se turvaa kaikkien samassa taloudessa asuvien perheen-
jäsenten matkatavarat, vaikka olisitte eri matkoilla. Henkilö-
kohtainen matkatavaravakuutus kattaa omat matkatavarasi ja 
kanssasi samassa taloudessa asuvien perheenjäsentesi matka-
tavarat, kun olette yhteisellä matkalla.

mitä matkatavaravakuutuksesta korvataan?

Saat matkatavaravakuutuksen ilman omavastuuta. Jos mat-
katavarasi varastetaan tai ne vahingoittuvat, emme vähennä 
omavastuuta, vain mahdollisen ikävähennyksen s. 32. Saat 
korvausta menetyksen mukaan ylärajaan – vakuutusmäärään 
– asti. Vakuutusmäärä kannattaa tarkistaa, jotta se varmasti 
riittää esimerkiksi koko perheelle.

Matkatavaran katoamisia ja unohtamisia korvataan 120 euroon 
asti, kun vahinko on havaittu tapahtumapaikalla. Rahaa ja ar-
vopapereita korvataan 85 euroon asti, kun kuljetat niitä muka-
nasi, ja 500 euroon asti, kun ne ovat lukitussa tallelokerossa.

entä jos matkavarat eivät tule matkakohteeseen?

Välttämättömyystarvikkeiden hankinta korvataan silloin, kun 
kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kak-
si tuntia siitä, kun saavut perille menomatkalla. Korvaus on 
enintään 85 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kaik-
kiaan enintään 340 euroa vakuutettua kohti.

matkustusasiakirjat varastetaan? 

Korvaamme uuden matkalipun, viisumin ja passin hankkimis-
kuluja enintään 170 euroon asti, jos ne varastetaan.

matkatavaravakuutus
Lomasi ei ole pilalla, vaikka matkatavarasi varastettaisiin.

mitä matkatavaravakuutus ei korvaa?

Emme korvaa muun muassa, jos urheiluväline rikkoutuu sitä 
käyttäessäsi tai jos arvoesineitä varastetaan esimerkiksi autos-
ta, teltasta tai veneestä. 

matkavastuu- ja -oikeusturvavakuutus

Matkatavaravakuutukseen kuuluvat aina matkavastuu- ja matka-
oikeusturvavakuutus. Ne ovat voimassa sinun ja kanssasi mat-
kustavien, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten hyväksi. 

Matkavastuuvakuutus on voimassa matkoilla kaikkialla maail-
massa. Se antaa turvaa, jos olet korvausvelvollinen esimerkiksi 
pyöräilyonnettomuudessa. Lisäksi siitä korvataan 340 euroon 
asti vahinko, jonka aiheutat tilapäisesti vuokraamallesi polku-
pyörälle, mopolle, skootterille tai vesiskootterille. Samoin edelly-
tyksin korvataan vahinko, joka aiheutuu ulkomailla enintään 14 
vuorokaudeksi vuokratuille suksille, sauvoille tai lumilaudalle. 

Matkaoikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyn-
tikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä 
yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa 
matkustajan ominaisuudessa. Se on taustatukesi oikeusjutuis-
sa, joihin voit joutua tahtomattasi. Katso myös s. 42 Perheen 
oikeusturvavakuutus.

MatKatavaravaKuutuS

Korvattava tapahtuma Korvaus

Matkatavarat 
varastetaan tai ne 
vahingoittuvat.

Enintään vakuusmäärä 
huom! Ei omavastuuta.

Matkatavarat katoavat 
tai ne unohtuvat.

Enintään 120 €

Matkatavarat eivät saavu 
matkakohteeseen yli 2 
tuntiin.

välttämättömyystarvikkeiden 
hankintakuluja 85 €/vrk,  
enintään 340 €/vakuutettu

Passi, viisumi tai 
matkaliput varastetaan.

uusien asiapapereiden hankkimis-
kuluja 170 euroon asti

vahingon korvaus-
velvollisuus

Enintään 170 000 €,  
omavastuu 150 €

oikeudenkäynti Enintään 8 500 €,  
omavastuu 15 %, vähintään 200 €

hintaan vaikuttavat tekijät

Hintaan vaikuttavat valitsetko perhekohtaisen vai henkilökoh-
taisen vakuutuksen ja kuinka suuren vakuutusmäärän ja oma-
vastuun valitset. Lisäksi hintaan vaikuttaa indeksikehitys. 

Vahingon sattuessa 

Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuksil-
lasi sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi.
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Eurooppalaisen Matkustajavakuutus korvaa vakuutetun hen-
kilövahinkoja ja kuluja muun muassa matkan peruuntumi-
sesta, keskeytymisestä, odottamisesta ja matkalta myöhästy-
misestä. Matkatavaravakuutus taas turvaa matkatavaroita. 
Matkatavaravakuutukseen sisältyvät matkavastuuvakuutus ja 
-oikeusturvavakuutus.

Matkavakuutukset 15–25-vuotiaille voit sisällyttää Easy-paket-
tiin s. 38.

Korvaamisen yleisiä edellytyksiä 
Jokaisella matkalle lähtijällä, myös lapsilla, tulee olla oma Eu-
rooppalaisen Matkustajavakuutus.

Korvaamme kuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain 
nojalla tai matkanjärjestäjän, matkatoimiston, hotellin tai 
muun vastaavan taholta.

Edellytämme, että kustannukset eivät ylitä matkakohteen koh-
tuullista hinta- tai kustannustasoa. Jos ylittävät, meillä on oi-
keus alentaa korvausta.

Voimassa pääsääntöisesti ulkomaanmatkoilla
Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen turvat ovat voimassa 
ulkomaanmatkalla – Suomen rajojen ulkopuolelle suuntau-
tuvalla matkalla – kaikkialla maailmassa. Ulkomaanmatkaan 
liittyvä keskeytyksettä jatkuva kotimaassa tapahtuva matkus-
taminen on osa ulkomaanmatkaa. Matka jatkuu keskeytykset-
tä ulkomaille, kun matka tehdään valittuun kulkuvälineeseen 
nähden suoraa tai suorinta reittiä ulkomaille.

Sovi erikseen, jos haluat, että Eurooppalaisen Matkustajava-
kuutuksesi on voimassa myös kotimaanmatkalla. 

Matkatavaravakuutus, matkavastuu- ja oikeusturvavakuutuk-
set ovat voimassa sekä ulko- että kotimaanmatkoilla kaikkialla 
maailmassa. 

mitä tarkoitetaan ulkomaanmatkalla ja 
kotimaanmatkalla ja milloin ne alkavat ja 
päättyvät?
Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolel-
le suuntautuvaa matkaa. Ulkomaanmatka alkaa, kun poistut 
Suomessa asunnoltasi, työpaikaltasi, opiskelupaikaltasi tai 
vapaa-ajan asunnoltasi tarkoituksenasi jatkaa matkaa suoraan 
Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevaan matkakohteeseen. 
Ulkomaanmatka päättyy, kun palaat ulkomailta suoraan jo-
honkin edellä mainituista paikoista. 

matkavakuutusten yhteisiä asioita
Tähän on koottu Eurooppalaisen Matkustajavakuutukseen, matkatavaravakuutukseen, matkavastuu- ja mat-
kaoikeusturvavakuutuksiin liittyviä yhteisiä asioita. Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksella on yhteisiä asioita 
myös muiden henkilövakuutusten kanssa s. 16–19.

Alkaneen ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun ei katsota 
katkeavan alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käyntisi 
vuoksi, jos se matka, jolta olet palannut, on kestänyt yhtä-
jaksoisesti yli 3 kuukautta ja tarkoituksesi on palata samaan 
matkakohteeseen. Kotimaassa käynnin aikana alkaneita sai-
rauksia tai sattuneita tapaturmia ei korvata Eurooppalaisen 
Matkustajavakuutuksesta.

Kotimaanmatkalla tarkoitetaan Suomessa tapahtuvaa matkaa, 
jonka teet suoraa linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilomet-
rin etäisyydelle asunnoltasi, työpaikaltasi, opiskelupaikaltasi 
tai vapaa-ajan asunnoltasi. Kotimaanmatka alkaa, kun poistut 
edellä mainituista paikoista ja päättyy, kun palaat johonkin 
edellä mainituista paikoista. Matkavakuutukset eivät ole kos-
kaan voimassa edellä mainituissa paikoissa tai niiden välisillä 
matkoilla.

Voimassaoloaika – Kuinka pitkiä 
ulkomaanmatkoja yleensä teet?
Eurooppalaisen Matkustajavakuutusta ostaessasi valitset ajan, 
kuinka monta vuorokautta matkan alkamisesta lukien valitse-
masi turvat ovat voimassa ulkomaanmatkoillasi. Eurooppalai-
sen Matkustajavakuutus ei ole enää voimassa, kun valitsemasi 
vuorokaudet ovat kuluneet, vaikka matka jatkuisi.

Valitse riittävä voimassaoloaika, jotta se kattaa kotioveltasi al-
kaen myös esimerkiksi tilanteen, jossa matkasi venyy oletettua 
pidempään. Huomioi myös, että kotimaanmatkan osuus katso-
taan osaksi ulkomaanmatkaa, jos matka jatkuu keskeytyksettä 
esimerkiksi kodistasi Suomen rajojen ulkopuolelle. Esimerkik-
si lähdet kotoasi Rovaniemeltä ja yövyt yhden yön Helsinki-
Vantaan lentokenttähotellissa ennen aamuista lomalentoa.

Voit pidentää voimassaoloaikaa esimerkiksi tietylle matkallesi 
määräajaksi. Pidennys koskee tällöin kaikkia voimassa olevia 
Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen turviasi.

Tarkista aina ennen matkaasi vakuutuskirjastasi, että valitse-
masi voimassaoloaika riittää tulevalle matkallesi.

Matkatavaravakuutus ja matkavastuu- ja oikeusturvavakuu-
tukset ovat aina voimassa pitkilläkin matkoilla. 

aiotko asua ulkomailla tilapäisesti tai 
pysyvämmin? – Ota yhteyttä!
Vakuutetulla tulee olla tosiasiallinen ja kotikuntalain sekä vä-
estötietojärjestelmän mukainen vakinainen kotikunta ja asuin-
paikka Suomessa vakuutustapahtumahetkellä, jotta hänelle 
otetusta vakuutuksesta maksetaan korvausta. 
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Jos muutat ulkomaille, vakuutuksesi eivät ole voimassa. Ota 
yhteyttä, jos tarvitset turvaa ulkomailla. Väliaikaisen ulkomail-
la asumisen ajaksi voimme pidentää Eurooppalaisen Matkus-
tajavakuutuksen turvien voimassaoloaikaa määräajaksi. Jos 
näin on tehty, pitenee saman vakuutetun matkatavara-, mat-
kavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutustenkin voimassaolo 
samaksi ajaksi ilman eri sopimusta tai maksua.

riskialueille matkustaminen
Matkavakuutukset eivät ole voimassa riskialueilla, eli maassa 
tai alueella, johon matkustamista Suomen ulkoministeriö suo-
sittelee välttämään tai josta se suosittelee poistumaan. Aina 
ajantasaiset riskialueet löydät sivuilta pohjola.fi/riskialueet, 
eurooppalainen.fi/riskialueet ja op.fi/riskialueet sekä OP-mo-
biili -palvelusta.

Jos olet saapunut riskialueelle ennen suosituksen alkamista, 
vakuutus on voimassa 10 päivän ajan Suomen ulkoministeri-
ön suosituksen antamisesta, paitsi, jos kyseessä on suursota 
tai olet osallistunut itse sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai 
olet osallistunut Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unio-
nin tai muun yhteisön organisoimaan rauhanturvatoimintaan 
tai muuhun sotilaalliseen toimintaan.

Matkustajavakuutus on voimassa riskialueilla normaalisti, jos 
esimerkiksi matkasairautesi ei liity mitenkään välttämis- tai 
poistumissuosituksessa annettuun syyhyn.

Sovi erikseen, jos tarvitset määräaikaista turvaa riskialueille. 
Sotaa ja aseellisia selkkauksia tai rauhanturvatoimintaa varten 
riskialuelaajennusta ei saa.

mitä tarkoittaa matkasairaus ja -tapaturma?
Matkasairaus on lääkärihoitoa vaativa sairaus, joka alkaa tai 
jonka ensioireet alkavat matkan aikana vakuutusturvan voi-
massa ollessa ja johon on annettu lääkärihoitoa matkan aikana 
tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä.

Matkasairaudeksi ei katsota muun muassa vuoristotautia, ham-
paiden tai purentaelimien sairauksia tai oireita, lääkeaineen tai 
alkoholin väärinkäytöstä tai huumaavan aineen käytöstä ai-
heutunutta sairautta. Matkasairautena emme korvaa raskaut-
ta, synnytystä, raskauden keskeyttämistä tai lapsettomuutta 
tai näihin liittyviä sairauksia tai komplikaatioita. Syntyvälle 
lapselle otetusta Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen hoi-
toturvasta korvaamme kuitenkin hoitokuluja, jos raskaudenti-
la muuttuu äkillisesti matkanaikana ja raskaudentilanmuutos 
vaatii välitöntä hoitoa syntyvän lapsen vuoksi.

Matkatapaturma on sama kuin sivulla 17 kuvattu tapaturma 
kuten kaatuminen, mutta se sattuu sinulle matkalla vakuutus-
turvan voimassa ollessa.

mitä tarkoittaa matkaseurue tai 
lähisukulainen?
Matkaseurueella tarkoitetaan enintään 2 henkilöä vakuutetun 
lisäksi tai perhettä, joiden kanssa vakuutettu on yhdessä teh-
nyt matkavaraukset ja lähtenyt yhteiselle matkalle.

Lähisukulaisia tarkoitetaan vakuutetun sukulaista, vakuutetun 
puolisoa tai vakuutetun puolison sukulaista. Lähisukulaisia 
eivät ole serkut ja sitä kaukaisemmat sukulaiset. Puolisolla 
tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa olet avioliitossa, rekiste-
röidyssä parisuhteessa tai avoliitossa samassa osoitteessa.
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Omakoti-vakuutus
Omassa kodissa tai vapaa-ajan asunnolla varkaus, vesivahinko tai pienempikin esinevahinko aiheuttaa harmia 
ja vaivaa. Onneksi voit vakuuttaa kotisi.

MinKä vaKuutat? KorvaaMME valitSEMiESi turviEn S. 29 
MuKaiSESti, Kun äKillinEn ja Ennalta 
arvaaMaton taPahtuMa aihEuttaa 
vahinKoa

vaKuuta EriKSEEn

huoneisto 
kerrostalossa

rivitalossa

paritalossa 

•	kodin	tavaroille	
•	huoneiston	osille

•	piha	ja	siellä	olevat	rakennelmat,	jotka	
ovat huoneiston yhteydessä ja omassa 
hallinnassasi
•	yli	1	500	euron	arvoinen	soutuvene	tai	yli	 

5 hv:n perämoottori
•	arvokas	tavara,	kuten	turkis	tai	soitin,	jota	

kuljetat usein kodin ulkopuolella

omakotitalo

mökki/huvila 

•	asuinrakennukselle
•	kodin	tavaroille
•	maaperälle
•	piha-alueella	oleville	(enintään	yhteensä	

7 000 € arvoon asti)
•	enintään 12 m2:n suuruiselle maakellarille, 

katokselle, kevytrakenteiselle rakennelmalle 
ja rakennukselle
•	kaivoille laitteineen
•	kiinteille tavanomaisille rakenteille (aita, 

lipputanko, pihavalaisin)

•	saunarakennus
•	talousrakennus	tai	rakennelma,	joka	ei	kuulu	

automaattisesti vakuutukseen
•	tuotantorakennus,	joka	poistettu	esimerkiksi	

maatalouskäytöstä
•	edellä	mainituissa	olevat	tavarat
•	yli	1	500	euron	arvoinen	soutuvene	tai	yli	 

5 hv:n perämoottori
•	arvokas	tavata,	kuten	turkis	tai	soitin,	jota	

kuljetat usein kodin ulkopuolella

Huom! Rakenteilla olevan tai peruskorjattavan rakennuksen voit myös vakuuttaa Omakoti-vakuutuksella. Kysy lisää.

Kodin tavarat
Kodin tavaroita, irtaimistoa, ovat kotitalouskäyttöön tarkoite-
tut tavarat, muun muassa

•	 huonekalut, vaatteet, astiat

•	 sisustustekstiilit

•	 viihde-elektroniikka

•	 harrastus- ja urheiluvälineet

•	 korut, taulut ja muut arvoesineet.

Suosittelemme kodin tavaroille vuokra- tai osakehuoneistosi 
huoneistoalaan  perustuvaa vahinkokohtaista enimmäiskorva-
usta, jota voit muuttaa. Enimmäiskorvaus perustuu vastaavasti 
rakennuksen kokonaisalaan, jos olet vakuuttamassa esimerkiksi 
omakotitaloa. Mieti, paljonko kodin tavarat maksaisivat nyt kau-
passa, jos joutuisit ostamaan ne kaikki uudestaan. Saatat tarvita 
suuremman euromäärän, jos kodin tavarasi ovat tavanomaista 
arvokkaampia tai kodissasi on yksittäisiä arvokkaita esineitä - 
soitin, kulta- tai hopeaesine, koru, turkki, taulu, kokoelma.

Kodin tavaroita korvaamme todellisen vahingonmäärän mu-
kaan valitsemaasi enimmäiskorvaukseen asti. Huomioi mah-
dollinen ikävähennys s. 32 ja kunkin turvan omavastuu.

Seuraavat esineet ovat aina vakuutettu, kun olet vakuuttanut 
kodin tavarat, irtaimiston, Omakoti-vakuutuksella. 

EniMMäiSKorvauS 
YhtEEnSä

puutarhatraktorit ja moottoroidut 
harrasteajoneuvot (rakenteellinen 
nopeus enintään 15 km/h) 

5 000 €

soutuveneet 1 500 €

enintään 3,7 kW:n (5 hv) 
perämoottorit 

1 500 €

asunnossa pidettävät seuraeläimet 1 500 €

omat ansiotyövälineet 5 000 €

rahat, muut maksuvälineet ja 
arvopaperit 

500 €
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Huom!
•	 Seuraeläimet, ansiotyövälineet, rahat, muut maksu- 

 välineet ja arvopaperit eivät kuulu vapaa-ajan asun- 
 non irtaimistoon.

•	 Omia ansiotyövälineitä korvaamme, kun harjoitat   
 työtä yksityishenkilönä työ- tai virkasuhteessa tai   
 yksityisellä toiminimellä. Myyntivarastoa emme  
 korvaa. 

Puutarhatraktorisi on vakuutettu Omakoti-vakuutuksella rikos-
ten, palon ja luonnonilmiöiden varalta. Emme korvaa, jos se 
rikkoutuu tai särkyy.   

Kodin tavarat varastossa tai kodin ulkopuolella
Korvaamme pääsääntöisesti yhteensä enintään 5 000 euroon 
asti, kun korvattava vahinko kohdistuu kodin tavaroihin, 
jotka olet tilapäisesti siirtänyt vakuuttamasi kodin tai vapaa-
ajan asunnon ulkopuolelle Pohjoismaissa. Tähän on kaksi 
poikkeusta:

1. Korvaamme enintään 10 %, vähintään 5 000 € 
 valitsemastasi enimmäiskorvauksesta, kun korvattava 
 vahinko kohdistuu tavaroihin, jotka ovat osakehuo- 
 neistoon liittyvissä varastotiloissa tai omakotitalon pi- 
 halla enintään 12 m2 suuruisissa talousrakennuksissa. 

2. Korvaamme enintään 1 000 €, jos tavaroitasi varaste- 
 taan esimerkiksi autosta, perävaunusta, veneestä tai  
 teltasta, joka on kotisi, työpaikkasi, opiskelupaikkasi  
 tai vapaa-ajan asuntosi pihassa tai linnuntietä alle  
 50 km etäisyydellä niistä. 

huoneiston osat 
Kerros-, rivi- tai paritaloasunnossa olevien kodin tavaroiden  
lisäksi suosittelemme, että vakuutat huoneiston osat.

Kiinteä sisustus ja pinnoitteet

•	 parketti, laatoitus, tapetit

•	 panelointi

•	 sälekaihtimet 

•	 keittiö- tai kylpyhuonekaapistot ja komerot

Kiinteät koneet, kalusteet ja laitteet

•	 astianpesukone

•	 jääkaappi

•	 ilmalämpöpumppu

•	 kylpyamme, wc-istuin

•	 vesivaraaja

•	 liesi, kiuas, sähköuuni, kylmälaite

•	 huippuimuri

•	 lattialämmitys

•	 murtosuojauslaitteisto

•	 lautas- ym. antennit

rakenteet

•	 ullakkotilaan rakennettu lisähuone

•	 parvekelasit, ulkomarkiisit 

•	 kattoikkunat

•	 aurinkopaneelit

•	 valaistusjärjestelmä

•	 takka tai leivinuuni

•	 sisä- tai ulko-ovet

Huoneiston osat kannattaa vakuuttaa, koska taloyhtiön kiin-
teistövakuutus korvaa huoneiston osille aiheutuneet vahinko-
ja vain perustasoon asti. Vakuuta huoneiston osat, jotka olet 
itse asentanut, rakentanut tai teettänyt ja ne, jotka on määrätty 
kunnossapitovastuullesi 

•	 asunto-osakeyhtiölaissa

•	 yhtiöjärjestyksessä

•	 yhtiökokouksen päätöksellä.

Muutat osakehuoneistoon ja teetät siihen pintaremontin, uuden 
kylpyhuoneen ja parvekelasit. valitset tasokkaammat sisustus-
materiaalit kuin mitä on taloyhtiön muissa asunnoissa. rakennat 
ullakolle yhden huoneen ja asennat ilmalämpöpumpun. Kaikki 
nämä vuokra- tai osakehuoneiston osat voit vakuuttaa valitse-
mallasi huoneiston osien enimmäiskorvauksella.  Muutoin et ole 
vakuuttanut niitä ollenkaan. 

Ehdotamme huoneiston osille vahinkokohtaista enimmäiskor-
vausta, jota voit muuttaa. Ehdotus perustuu pinta-alaan. Pohdi 
ehdotuksemme riittävyyttä: Mitä huoneiston osia sinä tai edel-
linen asukas olette uusineet tai rakennuttaneet tasokkaammin 
kuin muutoin taloyhtiössä? Mitä huoneiston osien uusiminen 
materiaaleineen ja töineen maksaisi, jos ne vahingoittuisivat?

Huoneiston osia korvaamme vahingonmäärän mukaan aina 
valitsemaasi enimmäiskorvaukseen asti. Huomioi mahdollinen 
ikävähennys s. 32 ja kunkin turvan omavastuu.

arvotavaravakuutus
Arvotavaravakuutuksella saat turvaa niille tavaroille, joita kul-
jetat kodin ulkopuolella; kuten jos mukanasi on arvokas koru, 
kamera, turkki, soitin tai jokin harrastusväline. Arvotavarava-
kuutuksesta korvaamme äkillisen ja ennalta arvaamattoman 
vahingon. 

pienvenevakuutus
Soutuvene ja perämoottori, enintään 5 hv, kuuluvat vakuutuk-
seen, kun vakuutat kodin tavarat. Tarvitset pienvenevakuutuk-
sen yli 1 500 euron arvoiselle veneelle ja 6–20 hv perämoottorille. 
Suuremman veneen, jossa on yli 20 hv moottori, vakuutat Vene-
vakuutuksellamme. Kysy lisää.
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palo- ja luonnonilmiöturva sisältyy aina  
Omakoti-vakuutukseen
Palo- ja luonnonilmiöturvasta korvaamme vahinkoja, joi-
den syynä on

•	 tulipalo, noki tai räjähdys

•	 rankkasade

•	 myrskytuuli

•	 voimakas raekuuro

•	 salama tai trombi

•	 poikkeuksellinen vesistö- tai merivesitulva.

Poikkeuksellisena tulvana pidämme sitä, kun myrskytuuli 
nostaa vedenpinnan tai vedenpinta nousee korkeudelle, jonka 
esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvem-
min. Esimerkiksi aallokon aiheuttama tulva tai joen keväinen 
tulviminen eivät ole poikkeuksellisia.

rankkasateella vettä valui omakotitalon kellariin, koska viemäri-
kaivot eivät vetäneet vettä riittävän nopeasti. talo oli rakennettu 
rakennusmääräysten mukaisesti. rakennukselle aiheutuneet 
vesivauriot korvaamme luonnonilmiöturvasta.

Huom! Seurannaisvahinkoja korvaamme kustakin turvasta erik-
seen. Esimerkiksi, korvaamme särkymis- ja menetysturvasta pa-
kasteiden sulamisen myrskyn aiheuttaman sähkökatkoksen takia.  

Rikosturvasta korvaamme vahinkoja, joiden syynä on

•	 varkaus

•	 ryöstö

•	 murto

•	 ilkivalta.

Korvaamme myös, kun puutarharhakaluste, lukitut lasten-
vaunut, ulkogrilli, puutarhatraktori, polkupyörä tai soutuvene 
varastetaan pihaltasi. 

Laiterikkoturvasta korvaamme, kun putkisto tai sähkö-
johdot rikkoutuvat tai talon tekniset laitteet tai koneet, muun 
muassa ilmalämpöpumppu ja vesivaraaja, tai kodinkoneet 
rikkoutuvat ilman ulkoista syytä sähköilmiön tai mekaanisen 
syyn takia.

Kolme vuotta vanha pesukone lakkaa yllättäen toimimasta kesken 
pyykinpesun oikosulun seurauksena. takuu ei enää ole voimassa. 
Pesukoneen korvaamme laiterikkoturvasta. Katso ikävähennys ja 
vuotovähennys s. 32–33.

Putkistovuototurvasta korvaamme, kun rakennuksen kiin-
teä putkisto tai siihen liitetty kodinkone rikkoutuu ja aiheuttaa 
vesivahingon esimerkiksi parketille ja huonekaluille.

Kerrostaloasunnossa pesukone rikkoutuu ja vettä valuu parketille, 
joka vaurioituu. Kun huoneiston osat on vakuutettu, parkettivauriot 
korvaamme putkistovuototurvasta. Katso vuotovähennys s. 33.

Särkymis- ja menetysturvasta korvaamme, kun ulkopuo-
lisen tapahtuman seurauksena omaisuutesi vahingoittuu tai 
menetät sen, esimerkiksi televisio putoaa sitä siirrettäessä tai 
maalipurkki putoaa ja maalia roiskuu tiiliseinälle. Tästä tur-
vasta ei korvata vahinkoja, jotka kuuluvat muihin edellä mai-
nittuihin turviin.

Keskitä. Saat edun omavastuuseen.
Jokaiselle valitsemallesi turvalle määrität omavastuun. Palo- 
ja luonnonilmiöturvaan ja rikosturvaan kannattaa valita 150 
euron omavastuut: et maksa omavastuuta, kun olet Pohjolan 
etuasiakas ja OP-bonusasiakas ja palo- ja luonnonilmiö- tai ri-
kosturvasta korvattava vahingon määrä on yli 150 €. 

Omavastuu tarkoittaa euromäärää, jonka vahingon tapahdut-
tua maksat itse, me maksamme loput korvattavat kulut mah-
dollisten ikävähennysten, s. 32, jälkeen. Pienin omavastuu on 
150 €/turva. Mitä suurempi omavastuu, sitä pienempi on va-
kuutuksesi hinta.

emme vähennä omavastuuta

•	 kun sammutinjärjestelmä tai vuotohälytyslaite on   
 rajoittanut tai pienentänyt toiminnallaan palo- tai   
 vuotovahinkoa

•	 kun murtohälytyslaitteisto on toiminut asianmukaisesti  
 murrossa

•	 kun huoneistoon tai rakennukseen on murtauduttu  
 varmuuslukolla lukittuna olleen oven kautta

•	 joidenkin ikä- ja vuotovähennyksien yhteydessä. 32-33.

riKOSturVa laiteriKKOturVa putKiStOVuOtOturVa SärKymiS- ja  
menetySturVa

palO- ja luOnnOnilmiöturVa
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emme korvaa Omakoti-vakuutuksesta
•	 jos vesikatto vuotaa.

Korvaamme, jos myrskytuuli tai kaatunut puu rikkoo 
katon ja aiheuttaa vesikaton vuodon.

•	 suunnittelu- ja perustus- tai rakennustyövirheitä, em-
mekä näistä rakennukselle aiheutuneita vahinkoja

•	 jos neste vuotaa rakenteiden kosteuseristeiden läpi 
tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta tai jos 
syynä on hyväksymätön liitos

•	 maakosteuden aiheuttamaa vahinkoa.

Voit saada korvausta rakentajalta takuuajan puitteissa, jos 
kyseessä on rakennusvirhe.

•	 vahinkoa, joka aiheutuu esineen kulumisesta, ruos-
tumisesta tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta 
ilmiöstä tai käyttövirheestä.

Voit saada korvausta myyjäliikkeestä, jos kyseessä on 
valmistusvika.

•	 jos ulkona oleva esine, esimerkiksi pyykki, verkko, 
varastetaan.

Korvaamme, jos pihakalusteet, grilli, lastenvaunut 
varastetaan.

•	 viruksen atk-laitteille tai ohjelmistoille aiheuttamia 
vahinkoja.

Korvaamme, jos tietokoneesi putoaa vahingossa.

•	 jos urheiluvälineesi rikkoutuu sitä käytettäessä.

Korvaamme, jos harrastusväline rikkoutuu vahingossa 
kuljetuksessa.

•	 jos koira raapii sohvan rikki tai syö nojatuolin. 

Korvaamme, jos koirasi vahingossa tönäisee televisiosi 
lattialle.

•	 jos merivesi tai vesistötulva aiheuttaa vahinkoa 
ja rakennus on rakennettu ilman lupaa tai luvan 
vastaisesti.

Korvaamme poikkeuksellisia tulvavahinkoja, kun 
rakennus on rakennettu luvan mukaisesti ja siinä ei ole 
rakennusvirheitä.

•	 jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta aiheu-
tuneita vahinkoja

•	 omaisuuden katoamista tai unohtamista

•	 hyönteisten, rotan, hiiren, oravan, kanin, myyrän ja 
jäniksen aiheuttamia vahinkoja

•	 vahinkoja, jotka luonnonolosuhteet aiheuttavat puutar-
ha-, maa- ja metsätaloustuotteille ja puutarhakasveille.

mitä Omakoti-vakuutuksella ei voi vakuuttaa?

Vakuutettuna ei koskaan voi olla esimerkiksi:

•	 kiinteistön salaojaputkisto eikä rakennuksen ala- 
 pohjan alapuolella oleva perustus, lukuun ottamatta  
 perusanturointia

•	 laituri, rantarakennelma tai -rakenne

•	 atk-tiedostot eivätkä atk-ohjelmat vapaasti hankittavia  
 valmisohjelmia lukuun ottamatta

•	 tutkielmat ja käsikirjoitukset

•	 käytössä olevat moottoriajoneuvot ja peräkärryt, jotka  
 pääsääntöisesti vakuutetaan Pohjolan Autoturva -sopi- 
 muksella. Kysy meiltä lisää ajoneuvojen vakuutta- 
 misesta.

mitä tietoja tarvitaan Omakoti-vakuutukseen?
Vakuutuksen hinta perustuu valintoihisi ja antamiisi tietoihin.

Valintasi:

•	 Mitkä turvat ja turvien omavastuut valitset? s. 29 

•	 Minkä enimmäiskorvauksen valitset kodin tavaroille  
 ja huoneistoissa huoneiston osille? s. 27.

•	 Kuinka hyvin olet keskittänyt pankki- ja vakuutusasi- 
 asi meille? Vakuutuslaskusi saattaa pienentyä OP-  
 bonuksilla olemattomiin.

•	 Kuinka monessa erässä maksat - jos maksat yhdessä  
 erässä, saat maksutapa-alennusta 2,5 %

yleiset tiedot:

•	 vakuutettavan kohteen osoite ja rakennusvuosi

•	 vakuutuksenottajan syntymävuosi 

•	 käyttötarkoitus esimerkiksi oma asuinkäyttö tai  
 vuokrakäyttö

Kerros-, rivi- tai paritalon asuinhuoneistosta  
tarvittavat tiedot:

•	 Mikä on yhtiöjärjestyksen mukainen huoneistoala?

Vakuutukseen liittyvät tiedot tulee olla oikein. Jos myöhem-
min selviää, että antamasi tiedot, esimerkiksi pinta-ala, ovat 
virheellisiä tai puutteellisia, voimme alentaa korvausta tai evä-
tä sen kokonaan tai purkaa sopimuksen.
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asuin-, huvila-, talous- tai saunarakennuksesta 
tarvittavat tiedot:

•	 Mikä on rakennuksen kokonaisala? (oheinen piirros)

•	 Mikä on rakennuksen runkorakenne?

•	 Suora sähkö vai vesikiertolämmitys?

•	 Milloin käyttövesi- ja lämmitysputkisto on asennettu?  
 Vaikuttaa myös korvaukseen s. 32–33. 

•	 Onko rakennus kytketty sähköverkkoon?

miten rakennuksen kokonaisala lasketaan?
Rakennuksen kokonaisala on kaikkien kerrosten ulkomittojen 
mukaan laskettujen pinta-alojen summa. Siihen lasketaan mu-
kaan myös kaikki rakennetut kylmät tilat. Matalista huonetilois-
ta tai parvitiloista lasketaan vain yli 160 cm korkean tilan osuus. 
Rakennukseen liittyviä avokuisteja, ulkoparvekkeita, terasseja, 
autokatoksia ja muita avoimia tiloja ei lasketa mukaan.

mikä on rakennuksen runkorakenne? 
Runkorakenne määrittyy sen mukaan, mitä rakennetta on eniten 
maanpäällisissä kerroksissa. Esimerkiksi perustus ja alakerta on 
harkoista, mutta seuraava kerros sen päällä on puusta. Runko-
rakenne on tällöin puu. Muita runkorakenteita voivat olla kivi 
ja teräs.

päivitä antamiasi tietoja
Ilmoita muutoksista, kun esimerkiksi muutat, laajennat raken-
nusta, uusit putkistoja tai teet kotiin isoja hankintoja. Saama-
si korvaus voi olla pienempi, jos antamasi tiedot, esimerkiksi 
pinta-ala, ovat virheellisiä tai puutteellisia. 

huolehdithan omaisuudestasi  
– ympäristö kiittää
Sinun, perheesi ja läheistesi sekä ympäristön ja ilmaston kan-
nalta parasta olisi, jos vahinkoa ei koskaan tapahdu. 

Vakuutusehtojen suojeluohjeissa kerromme, kuinka toimimal-
la voit ehkäistä tai pienentää vahinkoa. Jos suojeluohjeita ei 
ole noudatettu ja sillä on vaikutusta vahingon syntymiseen, 
voimme alentaa korvausta tai jättää sen kokonaan maksamat-
ta. Vakuutusehdoissa suojeluohjeet ovat kokonaisuudessaan. 
Ohessa kooste. 

näin ehkäiset paloja

•	 Tarkista, että palovaroittimet toimivat asuinrakennuk- 
 sen jokaisessa kerroksessa ja niitä on viranomais- 
 määräysten mukainen määrä.

•	 Pyydä ammattinuohooja nuohoamaan kerran vuodessa  
 tulisijat ja hormit.

•	 Katkaise virta kotitalouskoneista käytön jälkeen.

•	 Sijoita kynttilä ja ulkotuli palamattomalle alustalle ja  
 valvo niitä.

•	 Säilytä tuhka palamattomassa kannellisessa astiassa  
 kunnes se on täysin jäähtynyt.

•	 Muista, että vaatteiden kuivattaminen kiukaan lähellä  
 on kielletty.

näin ehkäiset varkauksia ja murtoja

•	 Sulje rakennukset ja säilytystilat lukoilla.

•	 Älä piilota asunnon tai säilytystilan avainta tilan   
 läheisyyteen. 

•	 Vaihda tai sarjoita lukko, jos on aihetta olettaa, että  
 avain on asiattoman hallussa. 

•	 Valvo mukanasi olevaa omaisuutta jatkuvasti.

•	 Kuljeta raha, arvopaperit ja -esineet käsimatkatavarana.

•	 Älä jätä rahaa, maksuvälineitä tai arvopapereita   
 hotellihuoneeseen.

•	 Lukitse moottoriajoneuvon, perävaunun tai veneen  
 ulkopuolinen tavarasäiliö tai –laukku ja varmista, ettei 
  niitä voi irrottaa ilman työkaluja.

•	 Lukitse perävaunu laitteella, joka estää sen kytkennän  
 vetoajoneuvoon tai vaikeuttaa selvästi sen siirtämistä.

•	 Älä jätä telttaan omaisuutta ilman valvontaa.

näin ehkäiset vuoto- ja tulvavahinkoja

•	 Valvo suihkua käytettäessä, että vedet ohjautuvat   
 oikein ja että viemärissä ei ole tukoksia.

•	 Huolehdi, että pesukone on liitetty omalla sulkuvent- 
 tiilillä ja paineenkestävällä täyttöletkulla vesijohto- 
 verkkoon. Valvo pesukoneen toimintaa ja seuraa   
 liitosten vedenpitävyyttä. Sulje sulkuventtiili heti   
 pesun päätyttyä. 

•	 Astianpesukoneen alla tulee olla turvakaukalo.

•	 Kun rakennus jää yli viikoksi ilman valvontaa,  
 kytke käyttövesipumppu pois päältä ja sulje päävesi- 
 johdon sulkuventtiili. Jos rakennusta ei lämmitetä  
 kylmänä vuodenaikana, tyhjennä myös vesijohto- 
 verkosto ja siihen liittyvät laitteet.

•	 Öljysäiliö ja siihen liittyvä öljyputkisto on tarkastet- 
 tava joka kymmenes vuosi. Terässäiliö on tarkastetta- 
 va 10. vuoden jälkeen ja sen jälkeen joka viides vuosi.

•	 Pidä tontin ojat, salaojat ja rakennuksen viemärijärjes- 
 telmä toimintakunnossa.
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Vahingon sattuessa
Tee vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuksillasi 
sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi.

Ethän hävitä jälkiä tai vahingoittunutta esinettä. Me yleensä 
etsimme omaisuudellesi korjaajan tai ostopaikan.

Saat korvausta sen mukaan, minkä arvoinen omaisuutesi oli 
juuri ennen vahinkoa. Kun  vahingoittuneen esineen tai esi-
merkiksi rakennuksen tilalle samaan paikkaan hankitaan uusi 
samanlaatuinen ja samaan käyttöön tarkoitettu esine tai raken-
nus, puhumme, että korvaus perustuu jälleenhankinta-arvoon. 

Arvo on saattanut alentua uuden vastaavan arvosta alle 50 
prosenttiin esimerkiksi iän, käytön, käyttökelpoisuuden alene-
misen seurauksena. Tällöin korvaamme päivänarvon mukaan.

ikävähennys kodin tavaran rikkoutuessa
oMaiSuuS iKävähEnnYS

Kodinkoneet 10 %
digitaaliset kamerat 20 %
Muut elektroniset ja optiset laitteet 10 %
Polkupyörät, moottorikäyttöiset  
työkalut ja -koneet sekä perämoottorit 10 %
atk-laitteet (tietokoneet), matkapuhelimet  
oheislaitteineen ja muut päätelaitteet 25 %
Silmälasit, vaatteet, asusteet, jalkineet  
sekä urheiluvälineet ja -varusteet 25 %

  jälleenhankinta-arvo
  – ikävähennys
  – omavastuu
  = Saamasi korvaus  

Ikävähennysprosentti saadaan kertomalla yllä olevan taulukon 
prosenttiluku esineen käyttöönottovuotta seuranneiden täysi-
en kalenterivuosien lukumäärällä.

Ikävähennys voi olla enintään 70 %. Esineen korjauskustan-
nuksesta emme tee ikävähennystä, mutta korvaus voi olla 
enintään esineen arvon suuruinen ikävähennyksen jälkeen. 

alkuvuonna 2010 hankittu televisio rikkoutuu vuoden 2013 
helmikuussa. vastaava uusi televisio maksaa 700 €. hankit tilalle 
uuden television. Särkymis- ja menetysturvaan valitsemasi oma-
vastuu on 150 €. Korvausta maksetaan 410 € = 700 € -  
(700 € x 10 % x 2 v) – 150 €. 

ikävähennys rakennuksen tai huoneiston 
koneen, laitteen tai putkiston rikkoutuessa

oMaiSuuS  iKävähEnnYS

rakennuksessa muualla kuin alapohjassa  
olevat säiliöt, jätevesi-, sadevesi-, käyttövesi-  
ja lämmitysputkistot  3 %
alapohjassa olevat ja maanalaiset kupari- ja 
muoviputkistot  3 %
alapohjassa olevat ja maanalaiset muut putkistot  6 %
uima-allaslaitteistot, murtosuojauslaitteistot,  
ulkomarkiisikehikot ja - koneistot   10 %
liedet, liesituulettimet, jääkaapit,  
astianpesukoneet ja kiukaat 10 %
Keskuslämmityslaitteet, lämmön vaihtimet  
ja -siirtimet, lämminvesivaraajat säiliöineen,  
maanalaiset ja alapohjassa olevat säiliöt,  
säätö- ja ohjauslaitteet, lämmityskaapelit,  
sähköpatterit, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet,  
huippuimurit sekä sähkömoottorit ja muut laitteet  6 %

  jälleenhankinta-arvo
  – ikävähennys
  = Saamasi korvaus.

Ikävähennysprosentti saadaan kertomalla yllä olevan taulukon 
prosenttiluku laitteen/koneen/putkiston käyttöönottovuotta 
seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä.

Huom! Ikävähennysten lisäksi emme vähennä omavastuuta. Ikävä-
hennys on kuitenkin vähintään valitsemasi omavastuun suuruinen.

ikävähennys tehdään myös

•	 rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemis- 
 kustannuksista

•	 maankaivu- ja täyttökustannuksista. 

ikävähennystä ei tehdä 

•	 palovahingoista

•	 vian ja vahingon etsimiskustannuksista

•	 sähköjohdoista.
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Vuotovähennys 
Vuotovähennys liittyy vuotovahinkoon, jossa rakennus vahin-
goittuu, kun käyttövesi- tai lämmitysputkisto vuotaa. Vuoto-
vähennys tehdään esimerkiksi rakenteiden purku- ja korjaus- 
sekä kuivauskustannuksista.

Vuotovähennykset putkistovuototurvasta korvattavista 
vahingoista 

PutKiSton iKä  vuotovähEnnYS  
  vahingon MääräStä

≤ 34 vuotta  0%
35–49 vuotta  30 %
≥ 50 vuotta  60 %

Putkiston ikä tarkoittaa asentamisvuotta seuranneiden täysien 
kalenterivuosien lukumäärä. 

  Korjauskustannus
  – vuotovähennys
  = Saamasi korvaus.

Huom! Omavastuuta emme vähennä vuotovähennysten lisäksi. 
Vuotovähennys on kuitenkin vähintään putkistovuototurvaan va-
litsemasi omavastuun suuruinen.

Tapauksessa, jossa saat korvausta useammasta turvasta, esi-
merkiksi laiterikkoturvasta putkiston rikkoutumista ja putkis-
tovuototurvasta rakennuksen korjaamista, vähennämme vain 
suurimman omavastuun.

asuinrakennuksen alapohjassa oleva käyttövesiputkistoon kuuluva 
kupariputki on vuotanut ja vesi on vaurioittanut rakennusta. Putken 
korjauskustannukset rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset 
ovat 1 700 € ja vuodon rakennukselle aiheuttamat vahingot rakentei-
den kuivauskuluineen ovat 5 000 €. vahingonmäärä yhteensä  
6 700 €.

Esimerkki 1: Käyttövesiputkisto on asennettu vuonna 2003 ja vahinko 
havaitaan vuonna 2013. avaamis- ja sulkemiskuluista sekä putkitöiden 
kustannuksista teemme vioittuneen putken ikään perustuvan ikävähen-
nyksen. Saat korvausta laiterikkoturvasta 1 241 € = 1700 € - (1700 € x 
3 % x 9 v). omavastuuta emme vähennä, mutta ikäpoisto on vähintään 
laiterikkoturvaan valitsemasi omavastuun suuruinen.

vuotovähennystä emme tee rakennuksen korjaus- ja kuivauskuluista, 
koska käyttövesiputkiston ikä on alle 34 vuotta. omavastuuta emme 
vähennä, koska laiterikkoturvasta on jo tehty ikävähennys. Saat 
korvausta putkistovuototurvasta 5 000 €. 
Yhteensä 6 700 euron vahingosta saat korvausta 6 241 euroa.

Esimerkki 2: Käyttövesiputkisto on asennettu vuonna 1971. laiterik-
koturvasta emme korvaa mitään, koska ikävähennys on yli 100 %  
(3 x 41 v). Putkistovuoturvasta saat korvausta 3 500 € = 5 000 € - 
(5 000 € x 30 %).

Yhteensä 6 700 euron vahingosta saat korvausta 3 500 euroa. 

mitä jos palo tuhoaa kodin? 
Palovahingoissa ei tehdä ikävähennyksiä. Korvauksen määrä  
arvioidaan edellä mainittujen jälleenhankinta-arvo- ja päivän-
arvosäännösten mukaisesti.  

Asuinrakennus tuhoutuu osittain tulipalossa.

•	 jälleenhankinta-arvo 100 000 € 

•	 päivänarvo 40 000 €

•	 korjauskustannukset 15 000 €

Päätät korjata rakennuksen. Saat korvausta 15 000 €, josta 
vähennämme palo- ja luonnonilmiöturvan omavastuun.

Et korjaa rakennusta. Korvaamme enintään vahingoittu-
misasteen mukaisen osuuden päivänarvosta, 15 % (15  000 
€/100 000 €). Saat korvausta 6 000 € (15 % x 40 000 €), josta 
vähennämme palo- ja luonnonilmiöturvan omavastuun.

Asuinrakennus tuhoutuu kokonaan. Korvaamme raken-
nuksen päivänarvon, 40 000 €, koska arvo on alentunut yli 
50  % jälleenhankinta-arvosta. Korvauksesta vähennetään 
omavastuu. 

asumisen lisäkustannukset
Korvaamme ylimääräisiä etukäteen sovittuja kohtuullisia asu-
miskuluja (ei ruokailukuluja) enintään 10 % irtaimiston enim-
mäiskorvauksesta/kk ja enintään 6 kuukautta, jos joudut asu-
maan jonkin korvattavan vahingon vuoksi kodin ulkopuolella. 
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Seuraeläinvakuutukset
Lemmikkisi tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa ja vakuutuksen, jolla varaudut kuluihin, jos lemmikkisi sairastuu,  
loukkaantuu tai kuolee.

Seuraeläinvakuutuksia voit ostaa 6 viikkoa täyttäneille alle 7-vuotiaille koirille ja rekisteröidyille rotukissoille. Eläinvakuutus on turva 
lemmikin kuoleman ja katoamisen varalta. Siihen voit liittää tarvitsemiasi valinnaisia turvia. 

KoirillE ja 
rotuKiSSoillE

Mitä KorvaaMME? oMavaStuuSi Mihin aSti voiMaSSa?

eläinvakuutus Korvaamme vakuutusmäärän, kun koirasi  
tai rotukissasi 
» kuolee sairauteen tai tapaturmaan
» katoaa tai varastetaan, eikä sitä löydetä  

1 kk kuluessa
» eläinlääkäri määrää lopetettavaksi eläin-

suojelullisista syistä.

Ei omavastuuta Sen vakuutuskauden lop-
puun, kun eläin täyttää 10 v

hoitokuluvakuutus Kun koirasi tai rotukissasi sairastuu tai louk-
kaantuu ja eläinlääkäri tutkii ja hoitaa eläintä, 
korvaamme hoitokuluja kultakin oma-
vastuujaksolta, 180 vrk, enintään eläimen 
vakuutusmäärän. 

Korvattavia kuluja ovat maksut:
» tutkimus- ja hoitotoimenpiteestä
» sidetarvikkeista ja apteekissa myytävistä 

luvanvaraisista lääkkeistä
» röntgen- ja laboratoriotutkimuksesta.

25 % kustannuksista, vä-
hintään vakuutuskirjaan
merkitty omavastuu/ 
omavastuujakso (180 vrk)

Sen vakuutuskauden lop-
puun, kun eläin täyttää 10 v

eläinvastuuvakuutus Korvaamme kuluja 85 000 euroon saakka, 
jos koirasi tai rotukissasi aiheuttaa vahinkoa 
ulkopuoliselle henkilölle tai hänen omaisuu-
delleen esimerkiksi puree tai törmää autoon. 
Edellytämme, että koiran tai rotukissan 
omistaja, hoitaja tai hallussapitäjä on lain 
mukaan korvausvelvollinen.

150 € Sen vakuutuskauden lop-
puun, kun eläin täyttää 10 v

Koiran hyötykäyttövakuutus Korvaamme 60 % eläinvakuutuksen vakuu-
tusmäärästä, jos täysikasvuinen koirasi ei 
enää sairauden tai tapaturman takia pysty 
toimimaan koulutustaan vastaavassa tehtä-
vässä esimerkiksi opas- tai metsästyskoirana 
tai se ei enää pysty tuottamaan jälkeläisiä 
tai osallistumaan viralliseen kilpailuun (ei 
näyttely), jossa se aiemmin on saavuttanut 
tuloksia. 

Ei omavastuuta Sen vakuutuskauden lop-
puun, kun koira täyttää 8 v

Koiran pentuevakuutus  
6 - 12 viikon ikäisille  
rekisteröidyille  
koiranpennulle

Korvaamme koirankasvattajalle hoitokuluja 
enintään pennun vakuutusmäärän, jos myy-
tyä rotukoiranpentua joudutaan hoidatta-
maan synnynnäisen tai perinnöllisen piilevän 
sairauden tai vian takia. Kuolinkorvauksena 
maksamme koko vakuutusmäärän. vikoja voi 
olla esimerkiksi munuaisen kehityshäiriö tai 
sydämen rakennevika.

50 €/vahinko hoitokulus-
sa, kuolinkorvauksessa ei 
ole omavastuuta.

Sen vakuutuskauden lop-
puun, kun koira täyttää 2 v

huOm!
•	 lemmikki on vakuutettu omakotivakuutuksessa irtaimisto-osiossa s. 27. Korvaamme enintään 1 500 euroon asti, jos lemmikkisi  

 kuolee tapaturmaisesti (Easy-paketissa enintään 1 200 euroon asti). 

•	 Eläinvastuuvakuutus on tarpeellinen erityisesti silloin, jos sinulla ei ole vastuuvakuutusta, s. 42, tai jos esimerkiksi tarvitset kattavamman  
 turvan vakituiselle lemmikin hoitajalle tai matkustat lemmikin kanssa, kts. voimassaoloalue.
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terveysselvitys
Seuraeläinvakuutusta ostaessasi täytät terveysselvityksen lem-
mikistäsi. Vaikka lemmikkisi ei olisi täysin terve, voimme silti 
vakuuttaa lemmikin tietyin rajauksin. Emme esimerkiksi kor-
vaa jo olemassa olevaa sairautta.      

miten hoitokuluvakuutus käytännössä toimii?
Voit viedä koirasi tai rotukissasi eläinlääkäriin sairauden tai 
tapaturman takia.  Ensimmäinen omavastuujakso 180 vrk al-
kaa, kun menet lemmikin kanssa ensimmäisen kerran eläin-
lääkäriin. Kultakin omavastuujaksolta korvataan hoitokuluja 
enintään eläimen vakuutusmäärän verran, josta vähennetään 
omavastuu. Vakuutusmäärä on yleensä eläimen markkina-
arvo eli käypä arvo. Omavastuu, raha jonka maksat itse, on 
25 % kustannuksista kuitenkin vähintään sopimamme oma-
vastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan.

Esimerkkipäivämääriä eläinlääkärikäynneistä

hoitokuluvakuutuksesta ei korvata
 » jos eläinlääkärin tutkimukset ja hoidot eivät ole yleisesti  

hyväksytyn eläinlääketieteen käsityksen mukaisia ja 
sairauden tai tapaturman hoidon kannalta   
välttämättömiä

 » luuston tai nivelten kehityshäiriöiden hoitoa

 » tiineyhtymättömyyden tai siitoskyvyttömyyden hoitoa

 » käyttäytymishäiriöstä aiheutuneita kuluja

 » kastraatiota, sterilisaatiota, loislääkitystä, hampaiden  
poistoa

 » vitamiineja, kivennäisravinteita, lisäravinteita,   
erikoisruokia

 » luontaistuotteita

 » ennaltaehkäiseviä hoitoja, kuten rokotuksia

 » keisarinleikkausta tietyissä tapauksissa

 » valeraskaudesta aiheutuneita kuluja

 » jos hoitokulujen syynä on komplikaatio sellaisesta  
sairaudesta tai toimenpiteestä, joka ei kuulu  
vakuutuksen piiriin.

korvatulehdus 1.2.2013
käärmeenpisto 5.7.2013

Päivämäärän mukaan nämä 
kuuluvat samaan oma-
vastuujaksoon, 180 vrk, 
1.2.–30.7.

silmätulehdus 13.9.2013
kuumeilu ja ruokahaluttomuus  
12.3.2014

13.9. alkaa uusi oma-
vastuujakso, 180 vrk, 
13.9.–12.3.

Voimassa myös matkoilla
Seuraeläinvakuutukset ovat voimassa Pohjoismaissa. Eläin-, 
hoitokulu-, eläinvastuu- ja hyötykäyttövakuutus ovat tilapäi-
sesti, enintään vuoden ajan, voimassa myös muissa EU-maissa 
ja Sveitsissä. Eläin-, hoitokulu- ja hyötykäyttövakuutuksen voi-
massaoloaluetta laajennamme lisäsopimuksesta ja -maksusta.

näitä tietoja tarvitset vakuuttamiseen  
– ne vaikuttavat hintaan
Hintaan vaikuttavat

•	 koiran tai kissan rotu

•	 vakuutusmäärä, joka on eläimen käypä arvo

•	 omavastuu, jonka valitset eläimen hoitokulu- 
 vakuutukseen.

huolehdi lemmikistäsi
Suojeluohje opastaa muun muassa rokotus- ja eläinlääkäriasi-
oissa. Suojeluohjeen noudattamisella on merkitystä, kun haet 
korvausta. Jos säännöistä ei ole piitattu ja sillä on vaikutusta 
vahingon syntymiseen, voimme alentaa korvausta tai jättää 
sen kokonaan maksamatta. Noudatathan myös eläintauti- ja 
eläinsuojelulakia sekä muita viranomaismääräyksiä.

Vahingon sattuessa
Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuksillasi 
sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi.
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metsävakuutukset
Metsää uhkaavat palo ja myrsky sekä myyrät. Paloja ennaltaehkäistään, mutta myrskylle ja myyrille ihminen ei 
voi juuri mitään. Korvaamistamme metsävahingoista 70–80 % on myrskyn aiheuttamia.

Valitse metsävakuutukselle turvataso
Korvaamme, kun valitsemassasi turvatasossa oleva syy 
va hin goittaa

•	 puustoa (puiden valtapituus yli 7 m)

•	 taimikkoa (puiden valtapituus enintään 7 m)

•	 hakattua tukki- ja kuitupuuta, puutavaraa

•	 istutettavia taimia

•	 bioenergiaksi tarkoitettua hakkuutähdettä.

MEtSä- 
vaKuutuS

1 2 3 4 5

MEtSä-
Palo- 

vaKuutuS

myrsky x x x x x

lumi x x x

palo, salamanisku  
ja jälkivartiointi

x x x x

hyönteiset x

tulva x

anastaminen tai  
vahingonteko

x

Sienitaudit t

metsäkauriit* t

jänikset, jyrsijät  
ja linnut

t

turvataSot

T = korvaa vain taimikolle ja istutettaville taimille aiheutuneita 
vahinkoja
* Valtio korvaa hirvituhoja yksityisille henkilöille.

myrskyvahinko
Myrskyn aiheuttamasta vahingosta korvaamme 

 » enintään vakuutukseen valitsemasi enimmäis- 
korva uksen; 16, 23 tai 32 €/k-m3

 » menetyksen, jos puusto on vajaatuottoinen vahingon  
jäljiltä ja se joudutaan hakkaamaan ennen päätehak- 
kuuikää eli ennen kuin metsän uudistaminen on  
taloudellisesti järkevää.

Vakuutettaessa suosittelemme, että valitset enimmäiskorvauk-
seksi kiintokuutiolle 

•	 nuorelle metsälle 23 tai 32 €

•	 hakkuukypsälle 32 €

•	 metsälle, joka hankalien tieyhteyksien päässä 32 €

•	 taimikolle 16 €.

Vahinkoa puustolle ja puutavaralle 
Korvaamme menetyksen, kun korvattavan syyn takia 

 » puustoa tai puutavaraa (vähintään 15 k-m3)   
tuhoutuu tai tulee käyttökelvottomaksi

 » tukkia tai kuitua ei kerry, kuten olisi kertynyt ilman  
vahinkoa

 » puusto on vajaatuottoinen ja se joudutaan hakkaamaan  
ennen päätehakkuuikää. Vajaatuottoisuus määritel- 
lään Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion mukaan.

Puustosta korvaamme enintään kantohinnan ja puutavaras-
ta enintään puutavaran hinnan. Korvauksesta vähennämme 
omavastuusi ja ennakonpidätyksen.

lumitaakka vahingoitti nuoria keskenkasvuisia puita kahden 
hehtaarin alueella.
•	Puiden	arvo	ennen	vahinkoa	oli	yhteensä	1	200	€.
•	Metsikkö	todettiin	vahingon	jälkeen	vajaatuottoiseksi.
•	Metsänhoitoyhdistyksen	asiantuntija	laski	odotusarvolisäksi	250	€.
•	Puiden	arvoksi	ennen	vahinkoa	saadaankin	1	450	€	(1	200	€	

+ 250 €).
•	Puuston	arvo	vahingon	jälkeen	on	580	€	ja	korvausta	makse-

taan 870 € (1 450 € – 580 €).

Korvauksesta vähennetään valittu omavastuu ja ennakonpidätys.

Vahinkoa taimikolle ja siemenpuille
Korvaamme metsittämiskustannuksia (kylvö- ja istutuskus-
tannuksia), kun korvattavan syyn takia taimia tai siemenpuita 
tuhoutuu niin paljon, että

 » metsästä tulee vajaatuottoinen

 » metsitettävä yhtenäinen ala on vähintään 0,5 ha.

Myrskyn vuoksi metsästäsi tuhoutuu yhteensä 3 000 k-m3 puuta, 
jonka arvo ennen vahinkoa oli 145 000 €. tukkia ja kuitua ei 
saada samassa suhteessa kuin olisi saatu ennen vahinkoa. lisäksi 
suuremmat korjuukustannukset pienentävät kantohintaa. Puus-
ton arvo vahingon jälkeen on 70 000 €. Puustolle aiheutunut 
todellinen vahinko on siis 75 000 €, eli 25 €/k-m3.

Saamasi korvaus riippuu siitä, millaisen enimmäiskorvauksen olet 
valinnut vakuutukseesi.
16 €/k-m3 : 48 000 € – omavastuu – ennakonpidätys 

23 €/k-m3 : 69 000 € – omavastuu – ennakonpidätys 

32 €/k-m3 : 75 000 € – omavastuu – ennakonpidätys 
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1. Millaisen laajuuden valitset; metsävakuutus (tasot 1–5)  
 vai metsäpalovakuutus?

2. Omavastuu, eli paljonko maksat itse vahingon sattuessa.

3. Kuinka suuren enimmäiskorvauksen (16, 23 vai  
 32 €/k-m3) valitset myrskyvahinkojen varalta?

Vahinkoa hakkuutähteelle
Korvaamme käyvän arvon mukaan menetyksen, kun bioener-
giaksi tarkoitettu vähintään 0,5 ha alalta kerätty tai kerättäväk-
si tarkoitettu hakkuutähde palaa, varastetaan tai sitä ilkivaltai-
sesti vahingoitetaan. 

palon jälkivartiointi 
Korvaamme metsäpalosta aiheutuneita välttämättömiä ja koh-
tuullisia jälkivartiointikustannuksia siitä lähtien, kun pelastus-
toiminnan johtaja on määrännyt jälkivartioinnin vastuullesi.

Onko sinulla pieni enintään 5 ha metsä tai 
maisemallisesti arvokas tonttimetsä?
Pienen, enintään 5 ha, metsän vakuutuksesta saat korvausta, 
vaikka

 » puustoa tai puutavaraa vahingoittuisi vähemmän  
kuin 15 k-m3

 » taimikkoa tuhoutuisi ja tulisi vajaatuottoiseksi pienem- 
mältä kuin 0,5 hehtaarin alueelta.

Tonttimetsän vakuutuksesta saat vahinkotilanteessa korvauk-
sen kolminkertaisena. 

Pienen metsän ja tonttimetsän vakuutuksissa ei ole myrsky-
vahingoissa aiemmin selostettua enimmäiskorvausta. Näiden 
perusteella saaduista korvauksista vähennetään valitsemasi 
omavastuu ja ennakonpidätys.

mitä metsävakuutukset eivät korvaa?
Metsäpalo- ja metsävakuutus eivät korvaa vahinkoa, joka

 » on saanut alkunsa ennen vakuutuksen voimaantuloa

 » on korvattu tai josta voidaan saada korvausta julkisista  
varoista

 » korvataan ainaismetsä- tai ainaismetsäpalova- 
kuutuksista.

Eivätkä:

 » sammutuskustannuksia

 » jälkiraivauskustannuksia

 » ilman, maan tai veden saastumisesta aiheutuneita   
vahinkoja

 » kustannuksia metsittämisestä, joka tehdään puustolle  
sattuneen vahingon jälkeen 

 » vahinkoja sahatulle, höylätylle tai muutoin jatkojalos- 
tetulle puutavaralle.

näitä tietoja tarvitset vakuuttamiseen  
– ne vaikuttavat hintaan
Tarvittavat tiedot:

1. Metsän tai tontin tarkka pinta-ala. Kitu- ja joutomaita  
 ei huomioida pinta-alassa. 

2. Kiinteistötunnus, josta tiedämme missä metsäsi sijaitsee.

3. Onko metsällä voimassa oleva  metsäsuunnitelma?

Hintaan vaikuttavat valintasi:

Lisäksi vakuutusten hinta on sidottu Metsäntutkimuslaitoksen 
vuosittain tarkistamaan metsävakuutusmaksuindeksiin. 

huolehdi metsästä
Metsää tulee suojella annettujen suojeluohjeiden mukaan. Ne 
käsittelevät  mm.  metsäpalovaaraa,  puutavaran  säilyttämistä 
hakkuupaikalla ja miten vakuutetuista taimista tulee huoleh-
tia. Tutustu tarkemmin vakuutusehtojen suojeluohjeisiin. Jos 
suojeluohjeita ei ole noudatettu, korvausta voidaan alentaa tai 
se voidaan jättää kokonaan maksamatta. 

Vahingon sattuessa
Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuksil-
lasi sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi.

Pyydämme Metsänhoitoyhdistyksestä tai haluamaltasi met-
säyhtiöltä arvion vahingoittuneen puuston arvosta ja mak-
samme arvioinnista aiheutuneet kulut ja korvauksen ehtojen 
mukaisesti.
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Easy-pakettia tarjoamme 15-25-vuotiaalle. Täytettyäsi 28 vuot-
ta Easy-pakettiin liittyvät edut päättyvät, mutta vakuutukset 
eivät pääty. Muutosvaiheessa tiedotamme, miten vakuutustur-
vasi muuttuu ja mitkä asiat sinun on hyvä tarkistaa.

easy 15–25-vuotiaalle
Easy antaa taloudellista turvaa vahingon varalta kodillesi, tavaroillesi ja itsellesi. 

mitä easyyn sisältyy?

EaSY antaa turvaa KorvauKSEn Yläraja, 
vaKuutuSMäärä

oMavaStuu vaKuutuKSEn niMi

omistamillesi tavaroille äkillisen ennalta 
arvaamattoman vahingon varalta

6 000 €, kun asut vanhempiesi 
taloudessa
20 000 €, kun asut omassa taloudessa

100 €

100 €

laaja kotivakuutus

kun olet lain mukaan korvausvelvol-
linen ulkopuoliselle aiheuttamastasi 
vahingosta  

85 000 € 100 € vastuuvakuutus ja 
Matkavastuuvakuutus

oikeudenkäyntikuluihin, jos joudut 
oikeuteen puolustamaan oikeuksiasi

8 500 € 15 %,  
väh. 200 €

oikeusturvavakuutus ja 
Matkaoikeusturvavakuutus

kun kaadut, liukastut, putoat ja loukkaat 
itsesi

8 500 € /tapaturma 
30 000 € haittakorvaus 
5 000 € kuolinkorvaus

- tapaturmavakuutus

muun muassa kun sairastut tai kaadut, 
putoat ja loukkaat itsesi matkalla

Ei ylärajaa hoitokorvauksessa 
30 000 € haittakorvaus 
5 000 € kuolinkorvaus

- Matkustajavakuutus

kun matkatavarasi esimerkiksi  
varastetaan ulkomailla

850 € - Matkatavaravakuutus

Huom!
•	 Korvaus perustuu aina todellisen vahingon määrään. Vakuutusmäärä tarkoittaa sitä summaa, jonka verran voit enintään saada 

korvausta.
•	 Omavastuu on se osuus, jonka maksat itse vahingon sattuessa. Lisäksi esinevahingoissa vähennämme korvauksesta esineen ikään 

perustuvan ikävähennyksen s. 32. 

irtaiMiStoon SiSältYY MYöS YhtEEnSä 
Enintään, €

rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit 500 

asuinhuoneistossa pidettävät seuraeläimet 1 200 

soutuveneet 1 200 

enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit 1 200 

ansiotyövälineet* 3 400 

vuokra- tai osakehuoneistoon kuuluvat pin-
noitteet, parvekelasit ja kiinteistön osat, jotka 
kuuluvat osakkaan kunnossapitovastuulle

3 400 

*kun toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä työ- tai virka-
suhteessa tai yksityisellä toiminimellä. Ei myyntivarasto tai 
tavaranäytteet.

turva tavaroillesi
Easy-pakettiin sisältyy laaja kotivakuutus kodin irtaimistolle. 
Kodin irtaimistolla tarkoitetaan sinun, puolisosi ja lastesi omia 
tai lainaamianne kotitalouskäyttöön tarkoitettuja tavaroita 
asunnossa ja sen säilytystiloissa. Tällaisia tavaroita ovat mm. 
huonekalut, vaatteet, kodinkoneet, harrastus- ja urheiluväli-
neet sekä arvotavarat. 

Easy-pakettiin sovelletaan Mittaturvan ehtoja (Easy, New 
Life ja myynnistä poistuneet tuotteet) 4.2.2013 alkaen, 
joista Easyyn sovelletaan oheisessa taulukossa mainittuja 
vakuutuksia.

Vakuutettu on aina vakuutuskirjaan merkitty henkilö, vaik-
ka tässä tuoteselosteessa kuvaamme vakuutuksia siten kuin 
sinä itse olisit vakuutettu.
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Kodista tilapäisesti muualle siirretty irtaimisto on vakuutettu 
Pohjoismaissa yhteensä enintään 3  400 euroon saakka. Ajo-
neuvosta tai perävaunusta yms. varastettua omaisuutta kor-
vataan enintään 1 000 euroon asti, jos olet linnuntietä alle 50 
km etäisyydellä kodistasi, vapaa-ajanasunnostasi tai työ- tai 
opiskelupaikastasi.

Tapaturmavakuutuksesta korvaamme tapaturman aiheutta-
mia ja maksamiasi 

 » tutkimus- ja hoitokuluja, lääkekuluja, sairaalan 
hoitopäivämaksuja

 » kohtuullisia matkakuluja paikalliseen ohjaamaamme 
lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen

 » kuluja, kun hoitolaitoksessa on annettua fysikaalista 
hoitoa yksi enintään 10 kerran hoitojakso leikkaus- tai 
kipsaushoidon jälkeen

 » kuntoutuskuluja, kun kuntoutus on annettu 
sairaalassa

 » matkakuluja, kun alle 20-vuotias vakuutettu joutuu 
lääkärin määräyksestä tekemään koulumatkat lisäkus-
tannuksia aiheuttavalla kulkuneuvolla

 » hankintakuluja, kun käytössä olleet esimerkiksi silmä-
lasit ja turvakypärä rikkoutuvat tapaturmassa. Uudet 
on hankittava viimeistään 2 kk kuluessa lääkärihoitoa 
vaatineesta tapaturmasta.

 » hoitokuluja enintään 6 viikon ajalta, kun erityinen 
ja yksittäinen voimanponnistus tai liike välittömästi 
aiheuttaa lihaksen tai jänteen venähdysmamman. 
Lääkärihoitoa on annettava 14 vrk kuluessa tapahtu-
masta. Emme korvaa tästä kuluja magneettitutkimuk-
sesta tai leikkauksesta. 

Emme korvaa muun muassa tukia, sidoksia ja muita apuvä-
lineitä, huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen tai muun ai-
neen käytön aiheuttamaa riippuvuuden hoitoa tai lääkeaineen 
väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumeen aineen käytöstä ai-
heutuvia kuluja. Edellytämme myös, että kulut perustuvat lää-
käriin määräykseen ja yleisesti hyväksyttyyn lääketieteelliseen 
näkemykseen.

Muuttaessasi asunnosta toiseen vakinaiseen asuntoon ir-
taimistosi on vakuutettuna 2 kuukautta asuntosi ulkopuolella 
Suomessa.

Ota muuton yhteydessä yhteyttä meihin ja kerro uusi osoite ja 
uuden asunnon tiedot!

laaja KotivaKuutuS Korvaa laaja KotivaKuutuS Ei Korvaa Muun MuaSSa, joS

suoranaiset esinevahingot, jotka johtuvat äkillisistä ja ennalta ar-
vaamattomista tapahtumista. Se korvaa vahinkoja, jos omaisuutesi 
esimerkiksi

 » palaa, nokeentuu tai siihen osuus salama.
 » varastetaan, ryöstetään tai joutuu murron tai ilkivallan 
kohteeksi.

 » vahingoittuu poikkeuksellisen vedenpinnan nousun johdosta.
Siirrät televisiota huoneesta toiseen. Kompastut ja televisio putoaa 
lattialle ja rikkoutuu. tämä on korvattava ennalta arvaamaton 
vahinko.

 » vahinko on aiheutettu tahallaan.
 » esine kuluu, lahoaa, pilaantuu, ruostuu, homehtuu yms.
 » esinettä on käytetty väärin.
 » vahinko korvataan takuun, lain tai muun sopimuksen 
perusteella.

 » omaisuus katoaa tai se unohtuu.
 » urheiluväline- tai varuste rikkoutuu sitä käytettäessä.
 » seuraeläin aiheuttaa vahinkoa pureskelemalla, repimällä tai 
raapimalla.

 » virus aiheuttaa vahingon atk-laitteille tai niiden ohjelmistoille.
huomaat kotimatkalla, että olet unohtanut kamerasi kahvilaan. 
Palaat takaisin, mutta kamera on kadonnut. Kameraa ei korvata, 
koska vahinko on ensisijaisesti aiheutunut unohtamisesta.

Huom! Katso sivulta 29, mitä tarkoittaa poikkeuksellinen tulva. 
Huom! Tutustu sivulla 32-33, miten vahingot korvataan. 

minäkö korvausvelvollinen?
Easy-pakettiin sisältyvästä vastuuvakuutuksesta korvaamme, 
jos olet lain mukaan korvausvelvollinen ulkopuoliselle, esi-
merkiksi pyöräillessäsi kolhit pysäköityä ajoneuvoa. Tarkem-
min vastuuvakuutuksen sisältö on kuvattu s. 42.

Oikeusturvavakuutus on taloudellinen tukesi oikeusjutuissa, 
joihin voit joutua tahtomattasi. Tämä vakuutus kannattaa 
pitää katkeamattomana. Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset 
kattavat samassa taloudessa vakinaisesti asuvan puolison ja 
lapsesi. Jos asut vanhempien luona, vanhempien vastaava va-
kuutus antaa useimmiten vastaavan turvan. 

turva tapaturman varalta 
Tutustu sivulla 17, mitä tarkoitamme tapaturmalla ja mitkä 
ovat sen rajoitukset. Yksittäisen ponnistuksen tai liikkeen aihe-
uttama rajoitus ei kuitenkaan koske tätä tapaturmavakuutusta.

Huom! Jos harjoittelet, urheilet tai kilpailet urheiluseurassa, kysy 
urheilulaajennuksia tai Urheilijan turvia. Tapaturmavakuutus riit-
tää sinulle sellaisenaan, jos kuntoilet tavanomaisesti ja et harrasta 
kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajia, voimailulajia, kehon-
rakennusta, moottoriurheilulajia, ilmailulajia, kiipeilylajia, laite- ja 
vapaasukellusta, freestylehiihtoa, nopeus- ja syöksylaskua tai sii-
pi- ja leijapurjehdusta.  
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Tapaturmavakuutuksen perusteella emme maksa korvauksia sel-
laisesta tapaturmasta, joka korvataan matkustajavakuutuksesta.

Haittakorvauksen maksamme tapaturmasta aiheutuneesta 
pysyvästä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta (haittaluokka 
20) maksetaan koko vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta hait-
taa vastaava osa vakuutusmäärästä. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön haittaluokitus (1–20) perustuu vamman laatuun. Am-
mattia ja harrastuksia ja muita yksilöllisiä olosuhteita ei oteta 
huomioon. Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan 3 kuukau-
den ja viimeistään 3 vuoden kuluessa tapaturmasta.

Kuolinkorvauksen maksamme, jos menehdyt tapaturman ai-
heuttamiin vammoihin 3 vuoden kuluessa tapaturmasta. 

matkustajavakuutus
Easyn matkustajavakuutuksella varaudut matkasairauksien ja 
-tapaturmien hoitoon. Lisäksi siitä korvataan matkan peruun-
tumiseen, keskeytymiseen, odottamiseen ja matkalta myöhäs-
tymiseen liittyviä jäljempänä selostettuja kuluja.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutus on voimassa sekä ulko- 
että kotimaanmatkoilla kaikkialla maailmassa. Matkustajava-
kuutus on voimassa enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta 
lukien, vaikka matka jatkuisi tämän jälkeen. Tutustu myös 
s. 6, Riskialueille matkustaminen. 

Vakuutettuina ovat myös mukanasi matkustavat alle 15-vuoti-
aat perheenjäsenesi. Lapsen vakuutusmäärä on haittakorvauk-
sessa 8 500 € ja kuolinkorvauksessa 1 700 €.   

Huom! Jos kilpaurheilet tai liikut jossain urheilun erikoislajissa tai 
riskialttiissa urheilulajissa, kysy urheilulaajennuksia tai Urheili-
jan turvia. Matkustajavakuutus riittää sinulle sellaisenaan, jos 
kuntoilet tavanomaisesti ja et harrasta kamppailu-, kontakti- tai 
itsepuolustuslajia, voimailulajia, kehonrakennusta, moottoriurhei-
lulajia, ilmailulajia, kiipeilylajia, laite- ja vapaasukellusta, frees-
tylehiihtoa, nopeus- ja syöksylaskua tai siipi- ja leijapurjehdusta. 

Huom! Tosiasiallinen ja vakinainen kotikuntasi ja asuinpaikkasi tu-
lee olla Suomessa vahingon sattuessa, jotta saat korvausta. Ota 
yhteyttä, jos muutat ulkomaille tai siirrät kotipaikkasi ulkomaille. 

yli 3kk matkalle tai vaihto-oppilaaksi?

Jos matkasi kestää yli 3 kuukautta, voit pidentää matkusta-
ja- ja matkatavaravakuutusta edullisesti Easy-paketissasi. Ota 
yhteyttä. 

Huom! Alkaneen ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun ei kat-
sota katkeavan alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käyntisi 
vuoksi, jos se matka, jolta olet palannut, on kestänyt yhtäjaksoi-
sesti yli 3 kuukautta ja tarkoituksesi on palata samaan matka-
kohteeseen. Kotimaassa käynnin aikana alkaneita sairauksia ja 
sattuneita tapaturmia ei korvata matkustajavakuutuksesta. 

Matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja korvataan enintään 
120 päivältä hoidon alkamisesta. Matkatapaturman aiheutta-
mia hoitokuluja korvataan enintään kolmelta vuodelta tapatur-
man sattumisesta. Matkasairauden ja -tapaturman määritelmät 
ovat sivulla 26.

Matkasairauden tai –tapaturman yllättäessä matkalla 
korvaamme

 » lääkärin ja muun terveydenhuollon ammattilaisen 
tekemät tutkimukset ja hoidot

 » apteekissa myytävät luvanvaraiset lääkkeet

 » sairaalan hoitopäivämaksut

 » kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai 
sairaalaan

 » matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman 
hoidon

 » äkillisen matkalla alkaneen hammassäryn tai puremi-
sesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneen 
vamman hoidon 120 € asti

 » käytössä olleen, mutta matkatapaturmassa rik-
koutuneen kuulokojeen, hammasproteesin 
ja turvakypärän sekä silmälasien korjaus- tai 
jälleenhankintakustannuksen

 » välttämättömät matkan aikana syntyneet sairaalahoi-
toon liittyvät puhelinkulut 170 € asti

 » yhden lähiomaisen matka- ja ylläpitokustannukset, 
jos olet hengenvaarallisessa tilassa matkakohteessa. 
Tämä vaatii meiltä etukäteishyväksynnän.

 » sairaskuljetuksesi Suomeen sekä välttämättömän 
saattajan matka- ja ylläpitokustannukset. Tämä vaatii 
etukäteishyväksynnän.

 » välttämätöntä, hoitolaitoksessa annettua fysikaalista 
hoitoa yksi enintään 10 kerran hoitojakso leikkaus- tai 
kipsaushoidon jälkeen 

 » akuuttia ensiapuluonteista matkakohteessa annettua 
hoitoa enintään 1 viikon ajalta hoidon alkamisesta, 
mikäli olemassa oleva sairaus pahenee äkillisesti ja 
muutos ei ole ollut ennen matkaa lääketieteellisesti 
odotettavissa.

Emme korvaa muun muassa tukia, sidoksia ja muita apuvä-
lineitä, huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen tai muun ai-
neen käytön aiheuttamaa riippuvuuden hoitoa tai lääkeaineen 
väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaan aineen käytöstä ai-
heutuvia kuluja. Edellytämme myös, että kulut perustuvat lää-
käriin määräykseen ja yleisesti hyväksyttyyn lääketieteelliseen 
näkemykseen.

Matkasi keskeytymisen tai peruuntumisen korvaamme, jos 
matkasi keskeytyy tai Suomesta alkava matka peruuntuu, kun 
sinä tai avo- tai aviopuolisosi, sinun tai puolison lapsi, lapsen-
lapsi, vanhempasi, iso- tai appivanhempasi, sinun tai puolison 
sisarus, miniä, vävy tai se matkakumppani, jonka kanssa olet 
kahdestaan varannut matkan, sairastuu äkillisesti ja vakavasti, 
loukkaantuu vakavassa tapaturmassa tai kuolee. Pakottavuu-
den arvioi lääkäri lääketieteellisin perustein. 

Lisäksi korvaamme matkan peruuntumisen ja keskeytymi-
sen, jos esimerkiksi kodillesi tapahtuu huomattava vahinko 
Suomessa. 
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Matkan peruuntuessa matkanjärjestäjä on ensisijainen kor-
vaaja ja me korvaamme

 » toimistokuluja valmismatkalain mukaisesta 
pakettimatkasta

 » enintään 75 % matkan hinnasta, kun on kyse valmis-
matkaehdoissa tarkoitetusta erityisehtojen mukaisesta 
matkasta 

 » käyttämättä jääneen ja ennakkoon maksamasi matka-
palvelun, esimerkiksi retken, enintään 1 000 €/matka/
vakuutettu. 

Peruuntumisen syyn tulee ilmetä matkan varaamisen/maksa-
misen ja vakuutuksen ottamisen jälkeen. Pelkotila tai äkilli-
nen sairastuminen lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai 
huumausaineen käytöstä ei ole korvattava syitä. 

Matkan keskeytymisestä korvaamme

 » ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja vält-
tämättömän uuden menomatkan työ- tai 
opiskelupaikkakunnalle

 » 43 €/menetetty matkapäivä. Jos menetät matkapäivis-
tä yli puolet, saat uuden valmismatkan.

 » uuden matkan, jos puolisosi tai alle 15-vuotias lapsesi 
menettää yli puolet matkapäivistään 

 » käyttämättä jääneen ja ennakkoon maksamasi matka-
palvelun kuten retken, enintään 1 700 €.

Matkaltasi myöhästymiseen liittyviä ylimääräisiä matka- ja 
majoituskuluja tai matkan hinnan korvaamme, jos et ehdi 
ajoissa ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai bussi-
matkansa alkamispaikkaan tai ulkomaille suuntautuvan jatko-
lennon alkamispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, 
jolla sinun oli tarkoitus tulla edellä mainittuun paikkaan, vii-
pyy sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon 
tai viranomaisten toimenpiteiden vuoksi, tai käyttämäsi kul-
kuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tek-
ninen vika. Korvauksen yläraja on yhteensä enintään 1700 €.

Matkan odottamiseen liittyen korvaamme 34 € yhtä 6 tun-
nin mittaista odotusaikaa kohden, enintään 340 €, kun yleinen 
kulkuneuvo, jolla olet lähdössä tai palaamassa viivästyy yli 6 
tuntia samoista syistä, jotka on kuvattu matkan myöhästymi-
sen yhteydessä. Korvausaika alkaa siis siitä, kun olet ensin 
odottanut 6 tuntia.

Matkustajavakuutuksen haittakorvauksena saat haitan 
mukaisen kertakorvauksen, enintään vakuutusmäärän, kun 
matkalla sattuneesta tapaturmasta seuraa pysyvä fyysinen 
invaliditeetti. 

Matkustajavakuutuksen kuolinkorvauksen, vakuutusmää-
rän, maksamme nimetylle edunsaajallesi, jos menehdyt mat-
kalla sattuneen tapaturman seurauksena.

matkatavara-, matkavastuu- ja 
matkaoikeusturvavakuutukset
Easyn matkatavaravakuutus, matkavastuu- ja matkaoikeustur-
vavakuutukset koskevat myös samassa taloudessa vakinaises-
ti asuvaa puolisoasi ja lapsiasi. Jos olette eri matkoilla, niin 
puolison ja lasten tavarat on vakuutettu 850 euroon asti yhtä 
vahinkoa kohti. Sinkkuna 850 euron vakuutusmäärä turvaa 
yksinomaan sinun tavaroitasi. 

Matkavastuuvakuutus turvaa, kun vuokraat matkalla esimer-
kiksi sukset tai pyörän ja niille aiheutuu vahinkoa. Matkalla 
voi myös joutua tahtomattaan mukaan oikeusjuttuihin, joissa 
matkaoikeusturvavakuutus auttaa taloudellisesti. Tutustu mat-
kavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksien sisältöön tarkem-
min sivulla 24.

Vahingon sattuessa
Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuksil-
lasi sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi.
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Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
Joskus voi käydä niin, että aiheutat toiselle vahingon, jonka olet velvollinen korvaamaan. Saatat myös tarvita 
oikeudellista apua, jos tahtomattasi joudut tilanteeseen, jossa sinun on pidettävä kiinni oikeuksistasi.

Ellet ole toisin sopinut, perheen vastuu- ja oikeusturvavakuu-
tukset tulevat samalla voimaan, kun vakuutat kodin tavarat 
Omakoti-vakuutuksella tai Easy-paketilla. Matkavastuu- ja 
matkaoikeusturvavakuutukset tulevat voimaan, kun vakuutat 
matkatavarat. 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat voimassa Pohjois-
maissa. Matkustajan ominaisuudessa olet vakuutettuna mat-
kavastuu- ja -oikeusturvavakuutuksilla kaikkialla maailmassa.

Perheen vastuu- ja oikeusturvavakuutukset päättyvät, kun ko-
din tavaroiden vakuutus päättyy. Matkavastuu- ja -oikeusturva-
vakuutukset päättyvät, kun matkatavaroiden vakuutus päättyy.

Voit hyödyntää vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia myös met-
sätilaan ja sen hoitoon liittyvissä asioissa, jos metsäsi on va-
kuutettu meillä. 

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan vaki-
naisesti samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Vastuuvakuutus
Korvaamme vahinkoja, joita sinä tai perheenjäsenesi vahingossa 
aiheutatte muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen. Korvauk-
sen maksaminen edellyttää, että olet lain mukaan korvausvelvolli-
nen eikä vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeän huolimat-
tomasti. Korvaamme myös alle 12-vuotiaan lapsesi aiheuttamaa 
vahinkoa, vaikka hän olisi aiheuttanut vahingon tahallaan. Selvi-
tämme puolestasi korvausvelvollisuutesi. Anna asia heti meidän 
hoidettavaksemme sen sijaan, että sopisit asian itse yksin.

Voimme korvata esimerkiksi

•	 arvokkaan lasiesineen, joka kaupassa putoaa kädestäsi

•	 jos lapsesi naarmuttaa naapurin pysäköityä autoa   
 polkupyörällään

•	 jos lapsesi pudottaa vahingossa naapurissa heidän   
 tietokoneensa

•	 lääkärikuluja, jos koirasi puree ohikulkijaa 

•	 sairaanhoitokuluja, kun ohikulkija liukastuu vakuutta- 
 masi asuintalon jalkakäytävällä.

Vastuuvakuutus ei korvaa kaikkea. Emme korvaa vahinkoa,

•	 jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai on toimittu   
 törkeän huolimattomasti 

•	 joka aiheutuu itsellesi tai perheenjäsenellesi

•	 jonka aiheutat tai perheenjäsenesi aiheuttaa perheen  
 ulkopuoliselta lainatulle esineelle tai ajoneuvolle

•	 joka on aiheutettu ammatti-, elinkeino- tai ansio- 
  toiminnassa 

•	 joka on aiheutettu moottoriajoneuvolla liikenteessä

•	 joka on aiheutettu rekisteröitävällä veneellä tai yli 6m  
 pituisella purjeveneellä, ellei sinulla ole venevakuutusta.

Oikeusturvavakuutus
Korvaamme asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka syntyvät 
lakimiesavun käyttämisestä yksityiselämään liittyvissä riita-, 
rikos- ja hakemusasioissasi. Vakuutustapahtuma on vakuu-
tuksen voimassaoloaikana syntynyt riita tai vireille tullut syy-
te. Jos vakuutus on ollut tällöin voimassa alle 2 vuotta, tulee 
myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt vakuutuksen 
voimassa ollessa. Korvattavalla riidalla tarkoitetaan sitä, että 
sinä tai vastapuolesi kiistätte perusteeltaan tai määrältään tois-
tenne vaatimuksia. Ilmoita meille ensi tilassa kirjallisesti, kun 
sinulla on tällainen asia.

Huom! Huolehdi, että oikeusturvavakuutuksesi jatkuu aina katkea- 
mattomana, kun teet muutoksia kotivakuutukseesi tai vaihdat 
vakuutusyhtiötä. 

ostit omakotitalon 5.6.2012. vasta 12.6.vakuutit talon ja kodin 
tavarat omakoti-vakuutuksella, joka sisältää oikeusturvava-
kuutuksen. aiemman asuntosi kotivakuutus ja siihen sisältyvä 
oikeusturvavakuutus päättyivät 5.6.2012. Kesällä 2013 huomasit 
talossa homevaurioita ja vaadit hinnanalennusta myyjältä, johon 
myyjä ei suostunut. vaikka oikeusturvavakuutus oli voimassa 
riidan syntyessä, vakuutus ei ole käytettävissäsi, koska vakuutus 
ei ole ollut voimassa vielä 2 vuotta ja riidan peruste (=kauppa) 
syntyi ennen vakuutuksen alkamista.

Rikosasiassa kulujen korvaaminen edellyttää, että syyte on nos-
tettu ja olet jutussa asianomistaja. Korvaamme myös puolustus-
kulujasi, jos joku asianomistajana ajaa sinua vastaan syytettä, 
eikä syyttäjä vaadi sinulle samasta teosta rangaistusta. 

Korvattavat vakuutustapahtumat on määritelty yksityiskohtai-
sesti vakuutusehdoissa. 

Oikeusturvavakuutus ei korvaa kaikkea. Emme korvaa esimer-
kiksi kuluja asiassa,

•	 joka liittyy elinkeino- tai ansiotoimintaan, työhön tai  
 virkaan tai vähäiseenkin pää- tai sivutoimiseen toimin- 
 taan tulon hankkimiseksi

•	 joka koskee avioeroa, avioeroon tai yhteiselämän   
 lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättä- 
 miseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

•	 joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeu- 
 teen tai asumiseen

•	 jossa sinä tai perheenjäsenesi olette osallisena moottori- 
 ajoneuvon tai rekisteröitävän vesikulkuneuvon omista- 
 jan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa

•	 joka liittyy muuhun kiinteistöön, rakennukseen tai huo- 
 neistoon kuin vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoosi

•	 jossa syyttäjä vaatii sinulle tai perheenjäsenellesi   
 rangaistusta. 

Lisäksi emme korvaa eräitä poikkeustapauksia lukuun otta-
matta maksettavaksesi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen 
oikeudenkäyntikuluja.

vaKuutuSMäärä, € oMavaStuu

Perheen vastuuvakuutus 170 000 €  
(Easy 85 000 €)

150 € (Easy 100 €)

Perheen 
oikeusturvavakuutus 8 500 € 15 % vähintään 200 €
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yleiset korvausrajoitukset 
Emme korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai toi-
mimalla törkeän huolimattomasti. Vakuutuksista ei myöskään 
korvata ydinvahinkoa tai vahinkoa, joka korvataan jonkin ta-
kuun, lain tai muun sopimuksen perusteella.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen sekä 
minimimaksu
Vakuutuksesi tulee voimaan heti, kun olemme saaneet vakuu-
tushakemuksesi. Voit sopia sen alkavaksi myös myöhemmin. 
Jos vakuutusta ei voida myöntää, emme ole vastuussa vahin-
gosta. Vakuutus on voimassa sovitun määräajan tai toistaisek-
si. Voit irtisanoa vakuutuksesi kirjallisesti koska tahansa. 

Huom! Vakuutuskaudelta voimme veloittaa vakuutuskohtaisen 
minimimaksun.

Jos vakuutuslaskua ei ole maksettu määräajassa, voimme irti-
sanoa sopimuksen päättymään kahden viikon kuluttua. Perim-
me myös viivästyskorkoa ja perintäkuluja. 

Vakuutus voidaan myös irtisanoa, jos vakuutuksenottaja tai 
vakuutettu on:

•	 antanut vääriä tietoja

•	 laiminlyönyt suojeluohjeita

•	 aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeää 
huolimattomuuttaan

•	 esimerkiksi luovuttanut omaisuutta ulkopuolisen 
käyttöön ja vahingonvaara on lisääntynyt

Kun vakuuttamasi omaisuus vaihtaa omistajaa, vakuutus päät-
tyy. Jos uusi omistaja ei ole ottanut omaisuudelle vakuutusta, 
päättämäsi vakuutus on uuden omistajan hyväksi voimassa 14 
vuorokautta. 

Vakuutukseen voi tulla muutoksia vuosittain
Meillä on oikeus vakuutuskautesi vaihtuessa muuttaa vakuu-
tusehtoja ja – maksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perus-
teena on

•	 uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen 
määräys

•	 ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, esimerkiksi 
kansainvälinen kriisi

•	 vakuutuksen korvausmenon muutos tai vakuutuseh-
doissa määriteltyjen indeksien vaikutus.

Henkivakuutuksessa meillä on oikeus vakuutuskautesi vaihtu-
essa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopimus-
ehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä

•	 yleisen vahinkokehityksen tai

•	 korkotason muutoksen vuoksi eikä vakuutussopimuk-
sen sisältö olennaisesti muutu alkuperäiseen sopimuk-
seen verrattuna.

Lisäksi voimme tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimuseh-
toihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen 
keskeiseen sisältöön.

hyvä tietää 

Korvauksen hakeminen
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut 
tietää vakuutuksen voimassaolosta, tapahtuneesta vahingosta 
ja sen seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa 
esitettävä 10 vuoden kuluessa tapahtuneesta vahingosta, tai 
jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvaus-
velvollisuuden varalta vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. 

muutoksen hakeminen päätökseemme
Jos päätöksemme on mielestäsi puutteellinen tai virheellinen, 
ota yhteyttä asiaasi hoitavaan käsittelijään ja toimita mahdol-
linen lisäselvitys. Mikäli olet edelleen eri mieltä, täytä oikaisu-
pyyntölomake Pohjolan asiakasasiamiehelle sivulla pohjola.fi/
asiakasasiamies. 

Pohjola Vakuutus Oy 
Asiakasasiamies 
Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola 
faksi 010 253 2626 tai 
asiakasasiamies@pohjola.fi

neuvoja ja selvittelyapua 
Korvaus- ja vakuutusasioissa saat apua asiakasasiamiehen li-
säksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Jäljempänä mainitut 
lautakunnat puolestaan opastavat sinua ja neuvottelevat asi-
astasi meidän kanssa. Heiltä saat kirjallisesti tekemääsi lau-
suntopyyntöön vastineeksi maksuttoman lausunnon, joka on 
ratkaisusuositus. 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta 
Porkkalankatu 1 
00180 Helsinki 
puh.09 685 0120 
www.fine.fi

Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakuntaan kannattaa 
neuvotella kunnallisen kuluttajaneuvojan kanssa.

Kuluttajariitalautakunta 
Hämeentie 3, PL 306 
00531 HELSINKI 
puh. 029 566 5200 
www.kuluttajariita.fi

tuomioistuinkäsittely
Voit saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi, vaikka et 
olisi pyytänyt lausuntoa miltään lautakunnalta. Mahdollinen 
lautakunnan lausunto ei myöskään sido tuomioistuinta. 

Kanteen voit nostaa kotipaikkakuntasi, vahinkopaikkakunnan 
tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne käräjäoikeudessa on 
nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kir-
jallisen tiedon päätöksestämme.

Vakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta 
Finanssivalvonta 
PL 103, 00101 Helsinki 
puh. 010 831 51 
www.finanssivalvonta.fi
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luottamuksellisten tietojen käsittely
Henkilö- ja vakuutus- sekä vahinkotietojen käsittelylle on oma 

lainsäädäntö, jota noudatamme. Hankimme tietoja julkisista rekistereistä 
ja vakuutuksenottajilta ja heidän valtuuttamilta tahoilta. Tiedot 

ilmoitetuista vahingoista kerätään vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinko- 
ja väärinkäytösrekisteriin. Rekisterin avulla torjutaan vakuutusyhtiöihin 

kohdistuvaa rikollisuutta. 

Lisäksi hyödynnämme tietoja markkinoinnissa, mutta emme luovuta tietoja 
sivullisille ellei tietojen luovuttaminen perustu lakiin tai ellei siitä ole 

sovittu vakuutuksenottajan kanssa. 

Pohjola vakuutus oy, Y-tunnus 1458359-3, helsinki
vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6, helsinki

oP-henkivakuutus oy, Y-tunnus 1030059-2; helsinki
lapinmäentie 1, 00013 Pohjola

Kotipaikka: helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta


