HYPO Vakavan sairauden turva
Vakavan sairauden sattuessa on tärkeää saada parasta mahdollista hoitoa nopeasti. Vakava sairaus ja sen
hoito voi myös tuoda mukanaan huomattavia kustannuksia. Sairauspäiväraha ei vastaa työstä saatuja tuloja
eikä riitä kattamaan kasvaneita menoja. HYPO Vakavan sairauden turvan avulla voit varmistaa, että saat
hyvää hoitoa ja turvaat toimeentulosi.
Tämä esite kertoo HYPO Vakavan sairauden turvasta, sen sisällöstä ja oleellisista rajoituksista.
Vakavan sairauden turvan myöntää AXA. Lisätietoa yhtiöstä löydät kohdasta Vakuutuksen myöntäjä.

Vakavan sairauden turvan saamisen edellytykset
Voit ottaa vakavan sairauden turvan, jos olet 18-59-vuotias ja terve.

Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä, että


sinulla ei tällä hetkellä ole mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai ajoittaista sairautta



et myöskään ole sellaisen takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon hakemuksen päiväystä
edeltäneiden 12 kuukauden aikana



et myöskään ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta



et myöskään ole lääkärin seurannassa minkään terveydentilaan liittyvän löydöksen vuoksi



et myöskään ole koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä, verenpainetautia,
halvausta, munuaissairautta, -vikaa, vaivaa tai vammaa, syöpää, immunologista puutosta tai
häiriötä, maksa- tai haimasairautta.

Lääkärinhoito tarkoittaa mm. sairaalahoitoa, jatkuvaa lääkehoitoa ja lääkärissäkäyntejä. Sairauksilla ei
tarkoiteta tavanomaisia vilustumisia, vatsakipuja tai muita tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja.
Korvaukseen oikeuttavat sairaudet, kun sairaus ilmenee turvan voimassaolon aikana:
1.

Syöpä, ei kuitenkaan esimerkiksi kasvaimen esiaste tai immuunipuutostilan
yhteydessä esiintyvä kasvain

2.

Sydäninfarkti, joka on varmennettu

3.

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, ei kuitenkaan pallolaajennushoito;
yhden suonen ohituksesta korvataan puolet vakuutusmäärästä

4.

Munuaisten vajaatoiminta, joka on johtanut keinomunuaishoitoon

5.

Aivohalvaus, josta jää pysyvät muutokset
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6.

Suuri elinsiirto, jossa vakuutettu on vastaanottajana sydämen, keuhkon, maksan,
haiman, munuaisen tai luuytimen siirrossa

7.

MS-tauti, josta on varmennettu diagnoosi ja joka on aiheuttanut oireet, jotka
ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta välittömästi korvaushakemusta
edeltävänä aikana.

Korvausta ei voi saada, jos vakava sairaus aiheutuu mm.


alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutuksesta



HIV-tartunnasta tai aidsista.

Yllä mainittujen sairauksien tarkat määritelmät sekä täydelliset korvausrajoitukset on kerrottu
vakuutusehdoissa kohdassa 5.8.
Poikkeus vastuun alkamisesta Vakavan sairauden turvassa:
Syövästä maksetaan korvaus, jos sairauden toteaminen tapahtuu aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua
vakuutuksen alkamisesta.

Korvauksen suuruus
Korvaus on valitsemasi vakuutusmäärän suuruinen eli 20 000, 30 000 tai 40 000 euroa. Korvaus on sinulle
veroton vuoden 2016 verolainsäädännön mukaan, eikä korvaukseen vaikuta lakisääteiset korvaukset tai
muut mahdolliset vakuutuskorvaukset.

Turvamaksu
Vakuutusmaksuun vaikuttavat valittu vakuutusmäärä, vakuutetun ikä ja tupakointi. Jos et tupakoi, vakuutus
on sinulle pienemmän riskin vuoksi edullisempi. Jos käytät tai olet käyttänyt tupakkatuotteita tai tupakan
korvikkeita 12 vakuutuksen alkamista edeltävän kuukauden aikana, vakuutusmaksusi määräytyy tupakoivien
mukaan. Yhdenkin tupakan polttaminen tai tupakkatuotteen käyttäminen katsotaan tupakoinniksi.
Turvamaksuun vaikuttaa valitsemasi vakuutusmäärä sekä ikäsi turvan alkamisajankohtana. Turvan hinta
nousee iän myötä taulukon mukaisesti. Alla olevasta hintataulukosta näet, mitä Vakavan sairauden turva
sinulle maksaa.

Turvamaksu €/kk
ei tupakoivat

tupakoivat

ikä
20 000 €

30 000 €

40 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

18-24

5,10

7,60

10,20

5,90

8,80

11,80

25-34

7,30

10,90

14,50

8,60

12,80

17,10

35-44

14,50

21,70

29,00

19,90

29,90

39,80

45-54

26,20

39,30

52,40

40,40

60,60

80,80

55-64

43,50

65,30

87,00

68,10

102,10

136,10

Turvamaksu veloitetaan kuukausittain e-laskulla tai suoramaksuna valitsemanasi veloituspäivänä.

Turvan voimassaolo
Vakavan sairauden turva astuu voimaan vakuutushakemuksessa ilmoitettuna päivänä, mikäli AXA voi
myöntää turvan. Se on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Turva
päättyy viimeistään 10 vuoden kuluttua alkamispäivästä tai kun vakuutettu tai hänen edunsaajansa on
saanut kertakorvauksen.

Turvan irtisanominen
Vakuutuksenottaja voi koska tahansa kirjallisesti irtisanoa turvan. AXAlla on oikeus irtisanoa Vakavan
sairauden turva sen voimassaoloaikana maksamattoman turvamaksun vuoksi tai, jos vakuutettu on antanut
tahal-lisesti tai huolimattomuuttaan virheellisiä tietoja eikä vakuutusyhtiö näin ollen olisi lainkaan myöntänyt
Vakavan sairauden turvaa, jos oikeat tiedot olisi annettu.

Korvauksen hakeminen
Korvaushakemuslomakkeita saa HYPOn konttorista ja AXAsta. Lisätietoja ja neuvoja saat AXAn
korvauspalvelusta puh. 010 802 841. Työkyvyttömyys- ja työttömyyskorvausta voit myös hakea
verkkokorvauspalvelusta: http://clp.partners.axa/fi .

Edunsaaja
Korvaus maksetaan edunsaajille, jos vakuutettu kuolee vakavaan sairauteen. Edunsaajina
kuolemantapauksessa ovat omaiset, jollei vakuutusyhtiölle ole muuta kirjallisesti ilmoitettu. Avopuolisot eivät
ole toistensa omaisia, joten avopuoliso tulee erikseen ilmoittaa edunsaajaksi. Muiden korvauksien osalta
edunsaajana on vakuutettu.

Korvauksen verotus
Vakavasta sairaudesta vakuutetulle maksettava korvaus on veroton vuoden 2016 verolainsäädännön
mukaan. Vakuutusehdoissa määritellystä vakavasta sairaudesta aiheutuneen kuolemantapauksen korvaus
on kullekin edunsaajalle veroton 35 000 euroon asti, mikäli edunsaajina ovat lähiomaiset. Leskelle 50
prosenttia hänelle maksettavasta korvausmäärästä on verotonta (kuitenkin vähintään 35 000 euroa).
Ylimenevä osa verotetaan perintöverotuksen yhteydessä. Muille edunsaajille korvaus on verotettavaa
pääomatuloa (vuoden 2016 verolainsäädännön mukaan).

Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tai vakuutusyhtiön tai sen edustajan toimintaan muutoin
tyytymättömän kannattaa ensin ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön asian selvittämiseksi. Ongelmatilanteissa saa
apua vakuutus- ja rahoitusneuvonasta. Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisiin erimielisyyksiin antaa
yksittäistapauksessa ratkaisusuosituksia vakuutusasioihin erikoistunut Vakuutuslautakunta. Vaihtoehtoisesti
erimielisyydet voi saattaa myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi. Vakuutuksenottajan ja
vakuutusyhtiön välinen erimielisyys ratkaistaan viime kädessä yleisessä tuomioistuimessa. Kanne on
nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä
ja edellä mainitusta määräajasta asianosaisten Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Määräajan kuluttua umpeen kanneoikeutta ei enää ole.
FINEPorkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. (09) 685 0120 www.fine.fi
Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 Helsinki, puh. 010 366 5200 www.kuluttajavirasto.fi

Sovellettava laki
Turvaan sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

Vakuutuksen myöntäjä
Turvan myöntää Financial Insurance Company Limited (Y-tunnus 1067708-2, osa AXAa). Yhtiön
Englannissa rekisteröity osake-yhtiömuotoinen pääkonttori sijaitsee osoitteessa Building 6, Chiswick Park,
566 Chiswick High Road, London W4 5HR. Puhelin (vaihde) +44 208 380 3000, faksi +44 208 380 3300.
Vakuutusyhtiön asiamiehenä ja edustajana toimii Suomen Hypoteekkiyhtdistys, joka on rekisteröity
Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa virastosta. Kummankaan
osapuolen omistus toistensa pääomasta ja äänimäärästä ei ylitä 10 prosenttia. Vakuutusyhtiön asiamiehen
ja yhtiön Suomen toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snelmanninkatu 6, PL 103, 00101
Helsinki, puh. 010 83 151 ja faksi 010 831 5328, www.finanssivalvonta.fi. Lisäksi Suomen sivuliikkeen toimintaa valvovat yhtiön kotivaltion valvontaviranomaiset the Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate,
London EC2R 6DA, UK, www.bankofengland.co.uk/pra sekä the Financial Conduct Authority, 25 The North
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5 HS, UK, www.fca.org.uk.
AXAn yhteystiedot
AXA
PL 67 (Hämeentie 19)
00501 Helsinki
Korvauspalvelut puh. 010 802 841*
Vakuutuspalvelu puh. 010 802 842*
faksi 010 287 3033

http://clp.partners.axa/fi *Puhelun hinta kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min ja matkaviestinverkon
liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (sis ALV 24%).

Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja
huolehdimme muutoinkin asiakkaidemme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Asiakkaiden
henkilötietoja käsitellään vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten vakuutussopimusta tehtäessä ja
korvauskäsittelyssä. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakkaille suunnattavassa markkinoinnissa. Tietoja
hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta sekä julkisista viranomaisten pitämistä
rekistereistä. Vakuutusyhtiölaissa on määräys salassapitovelvollisuudesta, minkä vuoksi emme luovuta
asiakkaitamme koskevia tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai kun tietojen luovuttamiseen

on lakisääteinen velvollisuus. Vakuutusyhtiössä käytettävien henkilörekisterien tietosisältöön voi tutustua
yhtiön kotisivuilla (http://clp.partners.axa/fi) saatavilla olevasta rekisteriselosteesta.
Tutustu vakuutusehtoihin. Tämä esite ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa vakuutusehtoja, joista
käyvät ilmi mm. korvattavien sairauksien tarkat määritelmät. Vakuutusehdot ja lisätietoa Vakavan sairauden
turvasta saat HYPO:sta tai soittamalla AXAn vakuutuspalveluun, puh. 010 802 842.

Vakuutuksen etämyynti
Tästä esitteestä löytyy vakuutusten etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät
yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset tarkat
sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa. Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta
tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa vakuutuspalvelujen tarjoajan
edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä
silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. Ennakkotiedot,
sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomeksi. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön
mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Peruuttamisoikeus
Kuluttajansuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin
sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä, jotka on huomioitu vakuutussopimuksen ehdoissa. Asiakas voi
milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimuksensa.

