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Toimeentulovakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
• Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
• Tuote: Toimeentulovakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, 
vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Toimeentulovakuutuksella varaudutaan siihen, että tapaturma aiheuttaa pysyvän haitan, kuoleman tai työkyvyttömyyden. 
Vakuutus sisältää kolme turvaa: Invaliditeetti-, Kuolin- ja Päivärahaturvan. Voit valita näistä haluamasi turvat. Invaliditeetti- 
ja Kuolinturva voidaan myöntää korkeintaan 99-vuotiaalle ja Päivärahaturva korkeintaan 69-vuotiaalle henkilölle. Invalidi-
teetti- ja Kuolinturva on mahdollista ottaa jo syntyvälle lapselle.

Mitä vakuutus kattaa?

• Invaliditeettiturva – korvaa, jos vakuutetulle aiheutuu 
pysyvä haitta tapaturman seurauksena. Pysyvä haitta 
määritetään aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeis-
tään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. Haitan 
suuruus määritetään työtapaturma- ja ammattitauti-
lakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteel-
la. Korvauksena maksetaan haittaluokitusasetuksen 
mukainen osa voimassa olevasta korvausmäärästä, joka 
on valittu vakuutusta ostettaessa.

• Kuolinturva – voimassa oleva korvausmäärä makse-
taan edunsaajalle, jos vakuutettu menehtyy tapatur-
man vuoksi turvan voimassaoloaikana. Korvausmäärä 
valitaan vakuutusta ostettaessa.

• Päivärahaturva – korvaa, kun vakuutettu tulee työ-
kyvyttömäksi tapaturman seurauksena. Korvauksena 
maksetaan ostotilanteessa valittu päiväraha niiltä 
päiviltä, kun vakuutettu on tapaturman vuoksi täysin 
työkyvytön. Osittaisesta työkyvyttömyydestä korvataan 
osatyökyvyttömyyttä vastaava osapäiväraha. Päivä-
rahaa maksetaan omavastuuajan ylittävältä ajalta, 
kuitenkin enintään valitsemasi enimmäisaika.

Kun vakuutettuna on syntyvä lapsi, Invaliditeetti- tai 
Kuolinturvasta korvattavia ovat vain ehdoissa yksilöidyt 
tapaturmat.

Mitä vakuutus ei kata?

 U Invaliditeettiturvassa pysyvän haitan arvioinnissa 
otetaan huomioon vain vamman lääketieteellinen laatu. 
Esimerkiksi vammautuneen ammatti tai harrastukset 
eivät vaikuta haitan arviointiin.
 UPäivärahaturva ei ole voimassa tapaturmissa, jotka 
sattuvat kilpaurheilussa tai urheilun erikoislajeissa tai 
riskialtteissa urheilulajeissa.

Onko vakuutusturvalle 
mitään rajoitteita?

 ! Korvausta ei makseta, jos tapaturma ei ole sattunut 
vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvausta ei myös-
kään makseta, jos pysyvä haitta tai työkyvyttömyys 
ei ole ilmennyt taikka kuolema sattunut turvan ollessa 
edelleen voimassa.

Invaliditeettiturva
 ! Kun vakuutettuna on syntyvä lapsi, korvattavia ovat 

vain ehdoissa yksilöidyt tapaturmat.
Kuolinturva
 ! Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jäl-

keen, kun tapaturmasta on kulunut yli 3 vuotta.
 ! Kun vakuutettuna on syntyvä lapsi, korvattavia ovat 

vain ehdoissa yksilöidyt tapaturmat.
Päivärahaturva
 ! Korvausta ei makseta, jos vakuutettu ei ole työ- tai 

virkasuhteessa tapaturman sattuessa. 
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Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot. 
• Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on 

puutteita tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.
• Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai 
useammassa erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Joissain tilanteissa vakuutuksen alkamisen edellytyksenä 
on, että vakuutettavasta henkilöstä on annettu pyydetyt terveystiedot. Vakuutuksen turva päättyy, kun vakuutuksenottaja 
irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Invaliditeetti- ja kuolinturva 
päättyvät kuitenkin viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jolloin vakuutuksenottaja täyttää 100 vuotta, ja päivärahatur-
va päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 70 vuotta.

Miten irtisanon sopimuksen?

Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen 
irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.


