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Optimi Henkilövakuutus
Tuoteselosteen liite - Turva vakavan sairauden varalta
Voimassa 15.9.2022 alkaen
Vakavan sairauden yllättäessä on tärkeää saada
parasta mahdollista hoitoa nopeasti. Kun vakuutukseen on liitetty turva vakavan sairauden
varalta, on asioiden järjestely ja hoidon saaminen myös taloudellisesti mahdollista. Korvaus
vakavan sairauden turvasta voidaan maksaa vakuutusehdoissa määritellyn syövän, sepelvaltimon ohitusleikkauksen, sydäninfarktin, munuaisten vajaatoiminnan, MS-taudin ja aivohalvauksen sekä elin- tai luuydinsiirron perusteella.
Korvauksen oikeuttavien sairauksien ja toimenpiteiden keskeinen sisältö ja rajoitukset:
Syöpä: Korvattavalla syövällä tarkoitetaan pahanlaatuisia kasvaimia. Syöpänä korvattavia
sairauksia eivät esimerkiksi ole syövän esiasteet, pintasyövät, alkavat syövät ja varhaisvaiheen syövät, eivätkä HIV-infektion yhteydessä
ilmenevät kasvaimet.
Sepelvaltimon ohitusleikkaus: Korvattava on
avosydänleikkaus, jossa sepelvaltimon osoitettu
ahtauma tai tukkeuma ohitetaan suonisiirteellä.
Esimerkiksi pallolaajennus ei ole korvattava.
Sydäninfarkti: Korvattava on tutkimuksilla todettu sydäninfarkti. Esimerkiksi mikroinfarktia
ei korvata.
Munuaisten vajaatoiminta: Korvattava on
krooninen munuaisen vajaatoiminta, joka osoitetaan säännöllisellä pitkäaikaisella dialyysihoidolla tai munuaisen siirrolla.
MS-tauti (Multippeliskleroosi): Korvattava
on selkeän pahenemisvaiheen jälkeen osoitettu
MS-tauti.
Aivohalvaus: Korvattava on aivohalvaus, joka
johtuu aivoverenvuodosta tai aivoverisuonitukoksen aiheuttamasta aivoinfarktista ja joka aiheuttaa vähintään haittaluokkaa 6 vastaavan pysyvän neurologisen haitan. Esimerkiksi tapaturman tai ulkoisen voiman aiheuttamat tapahtumat eivät ole korvattavia.

Elin- tai luuydinsiirto: Korvattava on elinsiirtoleikkaus tai viralliseen elinsiirtojonoon asettaminen, kun kysymys sydämen, keuhkon, maksan, munuaisen tai haiman siirto tai luuytimen
siirto veren kantasoluja käyttäen. Muita elin-,
kudos- tai solusiirtoja ei korvata.
Täsmälliset sairauskohtaiset korvausedellytykset ja rajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista.
Turvasumman voi vapaasti valita 100 000 euroon asti. Turvasumma on kiinteä, ja siihen tehdään indeksitarkistus vuosittain. Vakuutuksen
perusteella vakuutetulle maksetaan kertakorvaus verottomana, kun vakuutusehdoissa määritelty sairaus on todettu tai toimenpide suoritettu. Korvaus ei vähennä Kelan korvauksia.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että
vakuutettu itse hakee korvausta elinaikanaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua diagnoosista tai
toimenpiteestä.
Vakavan sairauden turvan vakuutusmaksun
suuruuteen vaikuttaa myös vakuutetun tupakkatuotteiden käyttö. Turvan maksu on edullisempi
tupakoimattomalle. Ehdoissa on tarkasti määritelty, mitä tupakkatuotteiden käytöllä tarkoitetaan.
Turva voidaan myöntää 20–64-vuotiaalle henkilölle. Turva vakavan sairauden varalta tulee
voimaan sopimuksen mukaisesti 90 päivän kuluttua hakemuksen allekirjoittamisesta edellyttäen, että vakuutusyhtiö hyväksyy tehdyn hakemuksen ja myöntää turvan.
Ellei vakuutusyhtiö muuta ilmoita turva jatkuu
aina 10 vuoden voimassaoloajan jälkeen automaattisesti seuraavat 10 vuotta edellyttäen, että
em. vakavan sairauden turvaa jatkamishetkellä
on yhtiöllä tarjolla. Turva jatkuu ilman terveysselvitystä jatkamishetkellä myynnissä olevan
turvan ehdoin ja hinnoin. Turva päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää
65 vuotta tai täysi korvaus turvasta on maksettu.

