
Terveysturva

TUOTESELOSTE 460109f  04.16
Voimassa 1.1.2016 alkaen.

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen sisällöstä ja rajoituksista ovat vakuutusehdoissa. Terveysturvan myöntää OP Vakuu-
tus Oy.

Terveysturva on hoitokuluvakuutus, joka korvaa sairauksien ja tapaturmien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Työntekijät 
ovat yrityksen tärkeintä pääomaa ja Terveysturva auttaa yritystä huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista. 
Myös yrittäjä voi vakuuttaa itsensä. Työntekijän tai yrittäjän tapaturma tai sairastuminen voi aiheuttaa ongelmia yrityksen 
toiminnalle ja suuria kuluja sekä yritykselle että sairastuneelle.

Terveysturvan avulla
●● sairastunut pääsee nopeasti laadukkaaseen hoitoon ja toipuu 

työkykyiseksi
●● täydennetään työterveyshuollon sairaanhoitopalveluita
●● sitoutetaan ja palkitaan henkilöstöä
●● ehkäistään ennenaikaista eläköitymistä.

Valittavissanne on neljä eri laajuutta

Perus Terveysturva Laaja Terveysturva Ekstra Terveysturva Super Terveysturva

Sairauden ja tapa-
turman hoitokulu-
korvaukset

Leikkausturva korvaa 
erikoislääkärin tekemän tai 
määräämän leikkauksen ja 
sen aiheuttamia välittömiä 
kuluja. Leikkausta edeltäviä 
tutkimus- (esim. kuvan-
taminen) tai hoitokuluja ei 
korvata.

Vakavan sairauden hoito-
kuluturva korvaa lääkärin 
tekemät tai määräämät tut-
kimukset ja hoidot. 

Hoitokuluturva korvaa 
erikoislääkärin tekemät tai 
määräämät tutkimukset 
ja hoidot sisältäen leikka-
ukset.

Yleislääkärikäynnistä ai-
heutuneita kuluja ei korva-
ta vakuutuksesta.

Hoitokuluturva korvaa 
yleis- ja erikoislääkärin 
tekemät tai määräämät tut-
kimukset ja hoidot sisältäen 
leikkaukset.

Hoitokuluturva korvaa 
yleis- ja erikoislääkärin 
tekemät tai määräämät 
tutkimukset ja hoidot si-
sältäen leikkaukset.

Korvattavat vakavat sairaudet ovat syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus ja MS-tauti

Vakuutusmäärä va-
kuutuksen  
voimassaoloaikana

30 000 € / vakuutettu 50 000 € / vakuutettu.

Enintään 10 000 € / sairaus tai tapaturma 

Lääkkeet Leikkausturva ei korvaa 
lääkekuluja. Vain vakavan 
sairauden hoitoon määrätyt 
lääkkeet korvataan.

Erikoislääkärin määräämät 
lääkkeet korvataan, mikäli 
niistä on merkintä vakuu-
tuskirjalla ja turvaselvityk-
sessä.

Ei korvata
Korvataan. 

Asiakaskortti käy maksu-
välineenä apteekissa.

Fysioterapia Leikkauksen jälkeen enin-
tään 5 käyntikertaa

Leikkaus- tai kipsaushoidosta toipumisen vaatima fysiote-
rapiajakso, enintään 10 käyntikertaa.

Korvataan kaikki lääkärin 
määräämät hoitokäynnit.

Vakavan sairauden yhteydessä enintään 20 hoitokertaa vakuutuksen voimassaoloaikana.
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Kenet voi vakuuttaa?
Terveysturvalla voidaan vakuuttaa kaikki yrityksen työkykyiset 
18–80 -vuotiaat työntekijät, yrittäjät tai tietty henkilöstöryhmä. 
Vakuutettujen henkilöiden kotikunnan tulee olla Suomessa ja 
heillä tulee olla voimassa oleva Kela-kortti. Vakuutus päättyy aina, 
kun vakuutetun työ-, virka- tai muu sopimussuhde päättyy. Saira-
uslomalla oleva henkilö ei ole työkykyinen.

Yrittäjän tai alle 10 henkilön vakuuttaminen
Kun vakuutettavana on yrittäjä tai alle 10 henkilön ryhmä, kukin 
vakuutettava täyttää terveysselvityksen.

Vähintään 10 henkilön vakuuttaminen
Jos vakuutettavana on vähintään 10 henkilön ryhmä, vakuutus 
myönnetään siten, että työnantaja ilmoittaa työkykyiset henkilöt. 
Ilman terveysselvityksiä myönnetty Terveysturva kattaa myös ne 
sairaudet ja tapaturmavammat, jotka vakuutetulla on ollut ennen 
vakuutuksen alkamista. Ryhmävakuutuksena otettuun Terveystur-
vaan sisältyy aina kriisiturva. Sen avulla yritys voi järjestää ryh-
mäterapiatilaisuuden, jos työtehtävissä sattuu kuolemantapaus tai 
alkavat YT-neuvottelut kohdistuvat yli puoleen henkilökunnasta.

Mitä Terveysturva ei korvaa?
Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka aiheutuvat esimerkiksi
●● hammashoidosta
●● raskaudentilasta, synnytyksestä tai lapsettomuuden hoidosta 
●● huumaavien aineiden aiheuttamien tapaturmien tai sairauksi-

en tutkimuksesta tai hoidosta
●● kuorsauksen hoidosta
●● kuntoutuksesta
●● vitamiineista, perusvoiteista, hiven- ja kivennäisaineista tai ra-

vintovalmisteista
●● silmien taittovirheen hoidosta
●● ulkonäköön, ulkomuotoon tai ensisijaisesti elämänlaadun pa-

rantamiseen liittyvistä tutkimuksista tai hoidoista

●● lihavuuden tutkimuksista tai hoidoista ehtojen mukaan 
●● kuluista, joista on tai olisi ollut oikeus saada korvausta jonkin 

lain nojalla
●● lääkärinlausuntopalkkioista
●● matkoista tai majoituksista
●● sairaudesta tai tapaturmasta, joka on aiheutunut ammattimai-

sessa urheilussa tai osallistumisesta urheiluliiton tai -seuran 
järjestämään kilpaurheiluun tai sen harjoitteluun. Mikäli Ter-
veysturvassa on rajoituksia joidenkin urheilulajien osalta, on 
rajoitukset on määritelty yksityiskohtaisesti vakuutusehdoissa.

Lisätietoa korvauspiiristä löydät vakuutusehdoista.

Vakuutusmaksu ja hintaan vaikuttavat tekijät
Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutettavien lukumäärä, ikä ja 
sukupuoli sekä myönnetäänkö vakuutus terveysselvityksellä vai 
ilman sitä. Vakuutetun maksu muuttuu vuosittain vakuutetun 
ikääntyessä. Lisäksi vakuutusmaksua ja vakuutusmäärää voidaan 
korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin terveyden- ja sairau-
denhoitohyödykeryhmän hintakehityksen mukaisesti. Vakuutus-
yhtiöllä on myös oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuseh-
doissa määritellyissä tilanteissa. Nämä muutokset tehdään kerran 
vuodessa tammikuun 1. päivänä. Vakuutuskausi on aina kalente-
rivuosi.

Vakuutusmaksu työntekijän verotuksessa
Verohallinnon vero-ohjeen mukaan työnantajan ottaman sairaan-
hoitovakuutuksen verottomuus edellyttää, että
●● vakuutusturva on samantasoinen kaikille saman työnantajan 

palveluksessa oleville työntekijöille
●● vakuutuksesta saatavan edun tulee olla tavanomainen ja koh-

tuullinen (enimmäiskorvaus 10 000 € sairautta tai tapaturmaa 
kohden)

●● vakuutusta koskevat ohjeet ja säännöt lisätään työterveyshuol-
toa koskeviin ohjeisiin

●● vakuutusmaksun tulee olla määrältään kohtuullinen ja keski-
määrin enintään 1 000 €/vakuutettu.

Kuntoutus  
vakuutuksen  
voimassaoloaikana

Vakavan sairauden kuntoutustoimenpiteet: psyko-, neuropsyko-, toiminta- tai puhetera-
piaa enintään 20 käyntikertaa kutakin.

Neuropsyko-, toiminta- tai 
puheterapiaa enintään 20 
käyntikertaa kutakin.

Psykoterapia  
vakuutuksen  
voimassaoloaikana

Vain vakavan sairauden 
kuntoutustoimenpiteenä, 
enintään 20 käyntikertaa. Korvataan enintään 20 käyntikertaa.

Hoitolaitos Omasairaala, hoitolaitoskumppanimme tai julkisen sektorin hoitolaitos. Vakuutettu voi valita  
hoitolaitoksen.

Työterveys- 
lääkärin lähete● Ei tarvita

Tarvitaan. Jos on alle 10 
vakuutettua, riittää yleis-
lääkärin lähete.

Ei tarvita Ei tarvita

Sairaalan  
hoitopäivämaksut

Korvataan hoitojakson kolmelta ensimmäiseltä vuorokaudelta kokonaan, jonka jälkeen 
korvataan enintään 49,50 €/vrk. Korvataan ilman ylärajaa.

Omavastuu / 
vakuutuskausi Ei omavastuuta Omavastuu 100 € /  

vakuutettu Ei omavastuuta

Kriisiturva Ryhmävakuutusten kiinteä lisäturva ryhmämuotoisesta kriisiterapiatilaisuudesta.

Asiakaskortti Ei Kyllä

Verotus Lähtökohtaisesti veroton etuus vakuutetuille Verotettava etuus  
vakuutetuille

Vakuutus myönnetään joko vakuutetun terveysselvityksen tai työnantajan tekemän työkykyisyysilmoituksen perusteella.

Perus Terveysturva Laaja Terveysturva Ekstra Terveysturva Super Terveysturva



OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 Helsinki, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

Keskitä. Saat etuja.
Voit hoitaa pankki- ja vakuutusasiasi op.fi:ssä yksillä tunnuksilla.

Vakuutusmaksuistasi voi kertyä OP-bonuksia*, joita käytetään 
esimerkiksi kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuihin. 
Voit saada tuntuvia pankki- ja vakuutusalennuksia.

Lue lisää op.fi/edut.

Vakuutukset verkossa
Verkkopalvelussamme voit
●● ostaa vakuutuksia
●● hakea korvausta
●● tehdä muutoksia vakuutuksiisi
●● lukea ja säilyttää vakuutusasiakirjasi.

Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi omilla verkkopankkitun-
nuksillasi.

Soita meille tai tule käymään  
paikalliseen Osuuspankkiin
●● Vakuutus- ja korvauspalvelu 0303 0303*
●● Ajanvaraus haluamaasi konttoriin  

OP-puhelinpalvelusta 0100 0500*
●● Hätäpalvelut 24 h

●● Auto- ja kotivahingot  010 253 0012*
●● Matkahätäpalvelut: Eurooppalainen  

Emergency Service +358 10 253 0011

Vakava sairaus ja onnettomuus
●● Eurooppalaisen lääkäripäivystys +358 800 9 0707
●● SOS-International, Kööpenhamina +45 70 10 5054

Hoitoa nopeasti kumppaneiltamme
Kun vakuutettu tarvitsee sairauteen tai tapaturmaan hoitoa hän 
hakeutuu alustavaan tutkimukseen turvan laajuudesta riippuen 
joko työterveyshuoltoon, yleislääkärille tai vapaavalintaisesti va-
litsemaansa hoitolaitokseen.

Suosittelemme hakeutumaan ensisijaisesti hoitolaitoskumppanil-
lemme, jotta hoidon ja korvauksen saaminen sujuu mahdollisim-
man mutkattomasti. Magneettitutkimukset ja leikkaukset tekee 
aina hoitolaitoskumppanimme. 

Hoitolaitoskumppanimme voivat yleensä laskuttaa korvattavat 
kulut suoraan yhtiöltämme, kun vakuutettu esittää hoitolaitok-
sessa Kela-kortin ja henkilöllisyystodistuksen sekä vakuutukseen 
mahdollisesti kuuluvan asiakaskortin. Kallisiin toimenpiteisiin, 
kuten magneettitutkimuksiin ja leikkauksiin, annamme tarvitta-
essa hoitolaitoskumppanillemme maksusitoumuksen. Jos vakuu-
tettu maksaa hoitokulut itse, voi hän hakea korvauksen kuluista 
jälkikäteen meiltä. Itse maksettavia kuluja ovat esimerkiksi julki-
sen sektorin hoitokulut tai mahdollisesti vakuutukseen sisältyvät 
lääkkeet.

Vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat
Usein työntekijöiden tapaturmat kuten kaatumiset, liukastumiset 
ja loukkaantumisetja sattuvat vapaa-ajalla. Suosittelemme otta-
maan näiden varalle myös erikseen tapaturmavakuutuksen, jotta 
työntekijä voi hakeutua suoraan valitsemaansa hoitolaitokseen, 
ilman että hänen tarvitsee käydä työterveyslääkärin luona lähet-
teen vuoksi.

Vakuutus- ja korvauspalvelu
palvelunumero 0303 0303*

op.fi

* Puhelut palvelunumeroon 0303 0303 maksavat kotimaisista kiinteän ver-
kon lankaliittymistä ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,12 
€/min

Hinnat sis. alv 24 %. Turvallisen pankki- ja vakuutusasioinnin vuoksi asia-
kaspuhelut nauhoitetaan.


