
Mitä vakuutus kattaa?

 Vakuutus kattaa yksilöidyn yrittäjän ja hänelle yrittäjätyössä 
sattuvat työtapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit.

 Korvaamme esimerkiksi sairaanhoitokuluja, työkyvyttömyy-
destä johtuvaa ansionmenetystä, kuntoutusta ja pysyvästä 
haitasta aiheutuvia kustannuksia.

 Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaan. Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen 
perusteena käytetään vahinkohetkellä voimassa ollutta 
yrittäjän eläkelain mukaista työtuloa.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata 

 maatalousyrittäjiä ja apurahansaajia

 urheilijoita 

 yrittäjän sairastumisia ja vapaa-aikana sattuneita tapatur-
mia.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Vahinkotapahtumat korvataan vain, kun vahinkotapahtuma 
on laissa olevan määritelmän mukainen ja sattunut laissa 
mainituissa olosuhteissa. Lisäksi edellytetään, että vamma 
tai sairaus on todennäköisessä lääketieteellisessä syy-
yhteydessä vahinkotapahtumaan.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yrittäjän yksilöllinen työajan vakuutus on työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus, joka tuo yrittäjälle turvaa yrittäjätyössä sattuvien 
työtapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien varalle. Yksilöllisen työajan vakuutuksen voi ottaa alle 18-vuotias yrittäjä, joka täyttää yrittäjän eläke-
lain 3 §:ssä säädetyt edellytykset tai hakemuksesta yrittäjä, joka saavuttaessaan työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan jatkaa 
yrittäjätyötään. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että yrittäjällä on ollut yrittäjän työajan vakuutus samassa vakuutusyhtiössä. Vakuutuksen 
perusteella maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden.

Yrittäjän yksilöllinen työajan vakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä turvani ovat voimassa?

Vakuutus on voimassa, kun yrittäjä tekee työtään

 Suomessa ja ulkomailla.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et 
voi irtisanoa vakuutusta.

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.

- Työtapaturmista ja ammattitaudeista tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle viimeistään 30 arkipäivän kuluessa vahinkopäivästä.

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, kun vakuutusyhtiö on vastaanottanut vakuutushakemuksen. Vakuutus päättyy, kun vakuu-
tuksenottaja irtisanoo vakuutuksen.

 Vakuutus päättyy lisäksi yrittäjätoiminnan päättyessä. 

 Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.


