POP Perusturva

JOKAISELLA
ON OIKEUS
PERUSTURVAAN
Nyt Sinulla on mahdollisuus turvata itsesi ja läheisesi täysin
uudenlaisella vakuutuksella, joka ei vaadi minkäänlaista
terveysselvitystä. Turva on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa
työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.
Voit valita vapaasti juuri itsellesi sopivan vakuutusturvan, kuukausikorvaus voi olla jopa 1 000 € ja kertakorvaus jopa 100 000 €.
Korvauksen voit käyttää haluamallasi tavalla täysin oman tilanteesi ja tarpeittesi mukaisesti.
Korvaus ei vaikuta millään tavalla mahdollisiin muihin vakuutustai lakisääteisiin korvauksiin. Turvan saat vain POP Pankista.

TURVAN SAAMISEN EDELLYTYKSET
POP Perusturvan voi ottaa kuka tahansa 18–59-vuotias, jolla on
väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa.

MITÄ TURVA KATTAA?
Turva antaa vakuutetulle suojaa
• tapaturmaisen työkyvyttömyyden
• tapataturmaisen pysyvän haitan ja
• tapaturmaisen kuoleman varalta
Korvaus on valitsemasi vakuutusmäärän suuruinen. Tapaturmaisen työkyvyttömyyden varalta voit valita kuukausikorvauksen
määräksi 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 tai 1 000 euroa ja
tapaturmaisen pysyvän haitan ja
tapaturmaisen kuoleman varalta kertakorvauksen määräksi
30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 tai
100 000 euroa.

MIKÄ ON KORVATTAVA TAPATURMA?
Korvattava tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruuminvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta turvan
ottamisen jälkeen.
Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista,
kaasumyrkytystä ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa
myrkytystä sekä enintään yhden vuorokauden aikana syntynyttä
tapaturman aiheuttamaa vammaa.

Tapaturmakäsitteen ulkopuolelle jäävät mm. sairaudet, taudit,
luonnollisesti ilmaantuvat vaivat ja rappeutumista aiheuttavat
sairaudet.

VAKUUTUSTURVAT
1. TAPATURMAINEN TYÖKYVYTTÖMYYSTURVA
Kun tapaturmasta johtuva tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma) on kestänyt yhtäjaksoisesti 14 päivää, maksetaan kultakin seuraavalta työkyvyttömyyspäivältä korvausta. Korvaus
lasketaan todellisten työkyvyttömyyspäivien mukaan päiväkorvauksena, joka on 1/30 vakuutushakemuksessa ilmoitetusta
kuukausierästä. Jos tilapäinen työkyvyttömyys jatkuu, maksetaan korvauksia siihen saakka, kunnes vakuutettu palaa työhön
tai vakuutus lakkaa.
Korvausta maksetaan enintään 12 kuukauden (360 päivän) ajalta
samasta tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella ja yhteensä enintään 36 kuukaudelta (1 080
päivältä) useasta tapaturmasta aiheutuneen tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella. Korvaus on valitsemasi kuukausierän
suuruinen, kuitenkin enintään 1 000 €.
Kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö suorittaa ennakonpidätyksen. Korvausta haettaessa
on vakuutetulla oltava lääkärin antama todistus työkyvyttömyydestä.
Korvausta ei voi saada, jos työkyvyttömyyden (sairausloman)
syynä on esimerkiksi jokin seuraavista:
• vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama vahinkotapahtuma
• itse tahallisesti aiheutettu ruumiinvamma, itsemurha tai sen
yritys
• vakuutetulle suoritettu leikkaus, hoito tai muu lääkinnällinen
toimenpide, paitsi jos toimenpide on suoritettu tapaturmana
korvattavan vamman hoitamiseksi
• vakuutetun käyttämän alkoholin, lääkkeiden tai muun huu-

maavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkkyvaikutus
• toimiminen rauhanturvaamistyötehtävissä
• kilpaurheilu tai sen harjoittelu
• seuraavat lajit tai erikoisharrastukset: nopeusajo tai harjoittelu
moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla tai laitteella, laskuvarjohyppy, purjelento, riippuliito, benjihyppy tai vastaava, nopeus- tai
syöksylasku tai vastaava,
laitesukellus tai vuorikiipeily.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksen tekohetkellä edellyttäen, että AXA myöntää vakuutuksen. Vakuutettu saa postitse
vakuutuksen ottamisen jälkeen vakuutussopimuksen ja -ehdot.
Vakuutus on voimassa vakuutussopimuksessa ilmoitetun vakuutuskauden ja päättyy vakuutussopimuksessa mainittuna päivänä,
kuitenkin viimeistään, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. Muut
päättymistapaukset on lueteltu vakuutusehdoissa kohdassa 4.3.

Täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa kohdassa 8.
VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN
2. TURVA TAPATURMAISEN PYSYVÄN HAITAN VARALTA

Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa turva vakuutuksen voimassaolon
aikana, jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään tahallisesti tai huolimattomuudesta antanut
virheellisiä tietoja, eikä vakuutusyhtiö näin ollen olisi lainkaan
myöntänyt vakuutusta, jos oikeat tiedot olisi annettu.

Korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta maksetaan, jos
vakuutettu vakuutuksen voimassaoloaikana vammautuu tapaturmaisesti ja pysyvästi. Korvauksen maksaminen edellyttää
vähintään 50 %:n invaliditeettia (haittaluokka 10). Korvaus on
valitsemasi vakuutusmäärän suuruinen kertakorvaus, kuitenkin
enintään 100 000 €.
Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua tapaturmasta, ellei haitan pysyvyys ja peruuttamattomuus
ole sitä ennen varmuudella todettavissa. Pysyvän haitan tulee
ilmetä ja sen suuruuden tulee olla vähintään 50 % 24 kuukauden
kuluessa tapaturmasta.
Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus on vakuutetulle veroton.
Korvausrajoituksista on kerrottu tapaturmaisen työkyvyttömyysturvan yhteydessä ja täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa kohdassa 8.

KORVAUKSEN VEROTUS
Tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä maksettavat kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö
suorittaa ennakonpidätyksen.
Tapaturmaisesta pysyvästä haitasta vakuutetulle maksettava
korvaus on veroton.
Tapaturmaisen kuoleman perusteella lähiomaiselle maksettava
korvaus on perintöveron alaista tuloa. Muulle edunsaajalle maksettava korvaus on veronalaista pääomatuloa. Tiedot perustuvat
viimeisimpään voimassa olevaan verolainsäädäntöön.

3. TURVA TAPATURMAISEN KUOLEMAN VARALTA
Jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturmaisesti, maksetaan vakuutuksesta korvaus. Korvaus on valitsemasi vakuutusmäärän suuruinen kertakorvaus, kuitenkin enintään
100 000 €.
Korvausrajoituksista on kerrottu tapaturmaisen työkyvyttömyysturvan yhteydessä ja täydelliset korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa kohdassa 8.

KORVAUKSEN HAKEMINEN
Korvaushakemuslomakkeita saa POP Pankkien konttoreista tai
AXAsta. Lomakkeissa on ohjeet korvaushakemukseen liitettävistä
asiakirjoista. Työkyvyttömyyskorvausta voit myös hakea verkkokorvauspalvelusta: http://clp.partners.axa/f. Lisätietoja korvauskäsittelystä antaa tarvittaessa myös AXAn korvauspalvelu, puh.
010 80 2841.

VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun valitseman turvatason
perusteella ja pysyy samana koko vakuutuksen voimassaoloajan.
Vakuutusmaksu veloitetaan tililtä e-laskulla kuukausittain valitsemanasi veloituspäivänä.
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Hintaesimerkki 1:
Jos valitset 800 €:n kuukausikorvauksen ja
50 000 €:n kertakorvauksen, on vakuutusmaksusi 21,10 €/kk.

Hintaesimerkki 2:
Jos valitset 600 €:n kuukausikorvauksen ja
100 000 €:n kertakorvauksen, on vakuutusmaksusi 23,70 €/kk.

Ongelmatilanteissa saa apua FINEstä. Vakuutuksenottajan ja
vakuutusyhtiön välisiin erimielisyyksiin antaa yksittäistapauksissa 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.
FINE:
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. (09) 685 0120

Vakuutusyhtiöiden asiamiehenä ja edustajana toimivat POP
pankit. Asiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnasta, Snelmanninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki,
puh. 09 183 51 ja www.fnanssivalvonta.f . Minkään osapuolen
omistus toistensa pääomasta ja äänimäärästä ei ylitä 10 %:ia.
Vakuutuksenantaja maksaa asiamiehelle vakuutusmaksuun
perustuvaa palkkiota myynnistä ja lisäksi osan mahdollisesta
vakuutusmaksutuotosta.

YHTEYSTIEDOT
AXA
PL 67 (Hämeentie 15)
00501 Helsinki
Vakuutuspalvelu: puh 010 80 2844*
Korvauspalvelu: puh 010 80 2841*
http://clp.partners.axa/f
Puhelut näihin palvelunumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu +
16,69 snt/minuutti. Hinnat sisältävät alv 24 %.

Kuluttajariitalautakunta:
PL 306, 00531 Helsinki, puh. 010 366 5200

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN

SOVELLETTAVA LAKI

Tämä esite ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa vakuutusehtoja. Tutustu myös vakuutusehtoihin ja hinnastoon. Ehdoissa
on mm. tarkat määritelmät vakuutusturvista sekä niihin liittyvät
rajoitusehdot.

Turvaan sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen
lainsäädäntöä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Lisätietoja saat POP Pankista tai soittamalla
AXAn vakuutuspalveluun 010 80 2844.

AXA käsittelee henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevien
lakien ja säännösten sekä vakuutuslainsäädännön mukaisesti.
AXAn tietosuojaselosteen ja muun tietosuojainformaation saat
osoitteesta clp.partners.axa/f/tietosuoja.

TIETOA VAKUUTUKSENANTAJASTA JA NIIDEN ASIAMIEHISTÄ
Tapaturmaisen työkyvyttömyyden ja tapaturmaisen kuoleman
turvat myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (y-tunnus
2922649-2). Tapaturmaisen pysyvän haitan turvan myöntää vakuutusyhtiö AXA France VIE - Sivuliike - Suomi (y-tunnus
2922515-8). AXA France Vie – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity
numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin, AXA France
IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 722 057 460
Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on Nanterre,
Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l’Arche – 92727
Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain alaisia
ja niiden toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49
95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/.
Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France
IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Lähellä ihmistä
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MUUTOKSENHAKU
AXAn antamaan päätökseen tai AXAn tai sen edustajan toimintaan muutoin tyytymättömän kannattaa ensin ottaa yhteyttä
AXAan asian selvittämiseksi.

