Henkilöriskivakuutukset

Hyvää tuuria
voi toivoa,
mutta ei tilata.

Turvaa tulevaisuutesi tänään
ja nauti elämästä nyt
Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut
huonoihin päiviin, voit keskittyä
täysillä hyviin. Avullamme
turvaat itsesi ikävien yllätysten
varalta ja nukut yösi paremmin.
Joustavien ja yksilöllisten
henkilövakuutustemme avulla
saat kattavan turvan itsellesi ja
läheisillesi sairauden, vakavan
sairauden, tapaturman, työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen
varalta.

Muuntuu elämän
tilanteesi mukaan
Vakuutustarpeesi riippuu aina
elämäntilanteestasi – räätälöimme
siksi juuri sinun tarpeisiisi parhaiten
sopivan kokonaisuuden.
Voit määritellä turvasummat itse, ja
vakuutusturvia voidaan tarkistaa, jos
elämäntilanteesi muuttuu.

Turvaa henkilöriskit
Vakavan sairauden varalta
Kuoleman varalta
Työkyvyttömyyden varalta
Sairauden ja tapaturman varalta

Turva vakavan sairauden
varalta
Kaatumisia, törmäyksiä ja loukkaantumisia sattuu ympärillämme jatkuvasti. Tosiasiassa elämää rankimmin
muuttavat tapahtumat johtuvat lähes
aina vakavista sairauksista.
Vakavan sairauden aiheuttama
tulonmenetys voi olla riski omalle ja
perheesi taloudelle. Pelkkä sosiaaliturva ei välttämättä riitä korvaamaan
aikaa, jolloin et pysty työskentelemään. Tässä tilanteessa vapaaehtoinen täydentävä turva on tarpeen,
jotta voit keskittyä paranemiseen.
Vakavan sairauden turva kattaa
seuraavat sairaudet: syöpä, sepelvaltimon ohitusleikkaus, sydäninfarkti,
munuaisten vajaatoiminta, elin- tai
luuydinsiirto, MS-tauti ja aivohalvaus.
Korvaus maksetaan verottomana
kertakorvauksena, eikä se vähennä
muita saamiasi korvauksia. Voit
käyttää rahat miten haluat ja tehdä
juuri sitä, mikä sinulle ja läheisillesi
on tärkeää.
Ota vakavan sairauden turva
takaamaan huolettomampi huominen.
Voit ottaa turvan erillisenä tai osana
muuta henkilövakuutusturvaa. Turvasumman voit valita vapaasti 100 000
euroon asti.

Turva kuoleman varalta
Jos elämä jatkuisi aina, emme joutuisi
miettimään miten perheemme tulee
toimeen, jos emme ole enää huolehtimassa heistä.
Vapaaehtoinen henkivakuutus auttaa
läheisiäsi selviämään pahimman yli
taloudellisesti, ja he voivat käyttää
henkivakuutuskorvauksen esimerkiksi perintöveroihin varautumiseen
tai lainojen poismaksuun.
Voit ottaa henkivakuutuksen itsellesi
tai vielä edullisemmin pariturvana
yhdessä elämänkumppanisi kanssa.
Kuolemantapaussumman suuruuden
voit määrittää itse eikä se pienennä
omaisten mahdollisesti saamien
lakisääteisten korvausten määrää.
Kuolemantapaussumman voit
valita joko kiinteänä tai iän myötä
alenevana.

Turva työkyvyttömyyden
varalta
Oletko arvioinut, mitä työstä poisjääminen tarkoittaisi sinulle taloudellisesti? Työkyvyttömyysturvien avulla
voit säilyttää elintasosi ja varmistaa
esimerkiksi lainojesi hoidon. Työkyvyttömyysajalta maksettava korvaus
on merkittävä turva perheessä, jossa
toinen huoltaja joutuu jäämään pois
töistä.

Turva lyhytaikaisen
työkyvyttömyyden varalta

oikeuttaa päivärahaan omavastuuajan
ylittäviltä työkyvyttömyyspäiviltä,
kun työkyvyttömyys on sairauden tai
vamman aiheuttama.

Turva pysyvän
työkyvyttömyyden varalta

oikeuttaa kertakorvaukseen, kun
vakuutettu on vakuutuksen voimassa
ollessa tullut pysyvästi työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman takia.

Turva sairauden ja
tapaturman varalta
Voit ottaa sairauskuluvakuutuksen
laajana sairaudet ja tapaturmat korvaavana. Voit myös valita sairauskuluvakuutuksen vain tapaturmat
korvaavana.
Sairauskuluvakuutus korvaa lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet niiltä osin,
kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla.
Vakuutus ei korvaa esimerkiksi tavanomaisia terveystarkastuksia, matkakuluja tai fysikaalista hoitoa.

Hyvä tietää
1) Henkivakuutuksen tulisi kattaa velkasi sekä yhden tai kahden vuoden tulosi.
Lakisääteiset etuudet, kuten perhe-eläke ja työntekijän ryhmähenkivakuutuskorvaus, eivät yleensä riitä
turvaamaan läheistesi tulevaisuutta, jos jotain ikävää tapahtuu. Vapaaehtoisella henkivakuutuksella autat
läheisiäsi selviämään pahimman vaiheen yli. Voit ottaa henkivakuutuksen itsellesi tai pariturvana yhdessä
elämänkumppanisi kanssa.
2) Työkyvyttömyyseläke on vain noin 60 % alkavan vanhuuseläkkeen määrästä. (Varma 2012)
Vapaaehtoisten työkyvyttömyysturvien avulla saat tukea niin lyhytaikaisen kuin pysyvänkin työkyvyttömyyden varalta. Turvien avulla voit säilyttää elintasosi ja varmistaa esimerkiksi lainojesi hoidon.

Vakuutustarpeesi riippuu aina elämäntilanteestasi – ole yhteydessä,
niin räätälöidään sinulle sopiva turva. Soita 0200 31100 (pvm/mpm)
tai lue lisää www.mandatumlife.fi/optimi.
Mandatum Lifen Optimi on joustava ja yksilöllinen henkilövakuutus, jonka avulla täydennät
lakisääteistä vakuutusturvaasi ja helpotat omaa ja läheistesi huomista mm. vakavan sairauden,
työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen varalta.

Kohtaa huominen
huolettomammin
Edut lyhyesti
Saat taloudellisesti kattavan turvan, jolla varaudut laajasti
elämän odottamattomiin käänteisiin
Vakuutat samalla vakuutuksella koko perheesi
Päätät itse turvasummien suuruuden
Voit joustavasti muuttaa vakuutusturvaasi elämäntilanteesi muuttuessa

Tämä ei ole täydellinen selvitys Mandatum Lifen Optimi Henkilövakuutuksesta.
Tutustu myös tuoteselosteeseen, vakuutusehtoihin ja hinnastoon www.mandatumlife.fi/optimi
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