
 

POP Vakavan sairauden vakuutus 

TURVAA TÄRKEIMPÄSI   
JO TÄNÄÄN 

Arkikiireiltämme emme usein tule ajatelleeksi, että saattaisimme sairastua vakavasti, 
mutta esimerkiksi joka kolmas suomalainen sairastaa elämänsä aikana syövän. 
Vakava sairaus tulee aina yllättäen ja silloin on tärkeää päästä nopeasti parhaaseen 
mahdolliseen hoitoon, jotta voi keskittyä paranemiseen. 

POP VAKAVAN SAIRAUDEN VAKUUTUS 

On myös hyvä varmistaa, ettei vakava sairaus aiheuta 
taloudellista huolta ja voit helposti kattaa muut yllättävät 
kustannukset. Voidaksesi olla jatkossakin turvallisin mielin, 
varaudu asioihin hyvissä ajoin silloin, kun se on vielä mahdollista 
ja vakuuta itsesi ja läheisesi POP Vakavan sairauden 
vakuutuksella. 

KUKA VOI  OTTAA POP VAKAVAN SAIRAUDEN VAKUUTUKSEN? 

Voit ottaa vakuutuksen, jos 
• olet 18–59-vuotias ja 
• omaat väestötietolain mukaisen kotipaikan Suomessa ja 
• olet terve 

Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavaa: 
• S inulla ei tällä hetkellä ole mitään vaivaa, vammaa, tautia tai 

kroonista tai ajoittaista sairautta. 
•  Et ole myöskään minkään vaivan, vamman, taudin tai kroonisen 

tai ajoittaisen sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin 
tai hoitoon hakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden 
aikana. 

• Et ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta. 
• E t ole lääkärin seurannassa minkään terveydentilaan liittyvän 

löydöksen vuoksi. 
•  Et ole myöskään koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkier-

tohäiriötä, verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, 
immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haimasairautta. 

Lääkärinhoito tarkoittaa mm. jatkuvaa lääkehoitoa, sairaalahoi-
toa ja lääkärissäkäyntejä. 

Sairauksilla ei tarkoiteta tavanomaista vilustumista, vatsakipuja 
tai muita tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja. 

MITÄ VAKAVAN SAIRAUDEN VAKUUTUS KORVAA? 

Korvaus maksetaan valitsemasi vakuutusmäärän suuruisena. 
Vakuutusmääräksi voit valita joko 20  000, 40  000 tai 60  000 
euroa. Korvaus on vakuutetulle veroton, eikä korvauksen 
maksamiseen tai korvauksen suuruuteen vaikuta mitenkään 
mahdolliset lakisääteiset- tai muut vakuutuskorvaukset. 

Korvaus maksetaan, mikäli vakuutetulla todetaan vakuutusaika-
na jokin alla luetelluista vakavista sairauksista: 
•  Syöpä, ei kuitenkaan esimerkiksi kasvaimen esiaste tai immuu-

nipuutostilan yhteydessä esiintyvä kasvain. 
• Sydäninfarkti, joka on varmennettu. 
•  Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito. Yhden 

suonen ohituksesta korvataan puolet ja pallolaajennuksesta 
20% vakuutusmäärästä enintään kaksi (2) kertaa  vakuutus– 
sopimuksen voimassaoloaikana. 

•  Munuaisten vajaatoiminta, joka on johtanut keinomunuaishoi-
toon. 

• Aivohalvaus, josta jää pysyvät muutokset. 
•  Suuri elinsiirto, jossa vakuutettu on vastaanottajana sydämen, 

keuhkon, maksan, haiman, munuaisen tai  luuytimen siirrossa. 
•  MS-tauti, josta on varmennettu diagnoosi ja joka on aiheuttanut 

oireet, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään (6) kuusi 
kuukautta välittömästi korvaushakemusta edeltävänä aikana 

•  Halvaus, täydellinen, vähintään kaksi raajaa. 
•  Suuri palovamma, josta jää pysyviä ihomuutoksia (III aste),  

vähintään 20% ihon pinta-alasta. 
•  Sokeus, näön menetys molemmista silmistä. 
•  Kooma, joka kestää vähintään kuukauden. 

Korvaus maksetaan edunsaajille, jos vakuutettu kuolee vakavaan 
sairauteen. Edunsaajina kuolemantapauksessa ovat omaiset, 
jollei vakuutusyhtiölle ole muuta kirjallisesti ilmoitettu. 

Korvausta ei voi saada, jos vakava sairaus aiheutuu mm. 
• Alkoholin tai lääkkeiden myrkkyvaikutuksesta 
• HIV-tartunnasta tai aidsista 

Täydelliset korvausrajoitukset on kerrottu POP Vakavan sairau-
den vakuutuksen vakuutusehdoissa kohdassa 4. 



  

 

POIKKEUS VASTUUN ALKAMISESTA 

Syövän osalta maksetaan korvauksia vain silloin, kun kyseinen 
sairaus todetaan aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua vakuutuksen 
alkamisesta. 

VAKUUTUSMAKSU 

Vakuutusmaksuun vaikuttavat valittu vakuutusmäärä, 
vakuutetun ikä ja tupakointi. Jos et tupakoi, vakuutus on 
sinulle pienemmän riskin vuoksi edullisempi. Jos käytät tai olet 
käyttänyt poltettavia tupakkatuotteita 12 vakuutuksen alkamista 
edeltävän kuukauden aikana, vakuutusmaksusi määräytyy  
tupakoivien mukaan. Yhdenkin tupakan polttaminen katsotaan 
tupakoinniksi. 

Vakuutusmaksu nousee vuosittain syntymäpäivää seuraavana 
vakuutusmaksukautena vakuutusmaksutaulukon mukaisesti (aina 
65 ikävuoteen asti). Vakuutettu saa vakuutusyhtiöltä vuosittain 
tiedon tulevan vuoden vakuutusmaksuista.  

Taulukosta näet, mitä vakuutus maksaa sinulle, jos olet valin-
nut vakuutusmääräksi 20  000 €. Jos haluat vakuutusmääräksi 
40  000 €, kerro hinta kahdella ja jos haluat vakuutusmääräksi 
60  000 €, kerro hinta kolmella. 

Vakuutusmaksu veloitetaan tililtä e-laskulla kuukausittain valit-
semanasi veloituspäivänä. 

HINTATAULUKKO 20 000 EURON VAKUUTUKSELLE 

Ikä Ei tupakoi Tupakoi 

18-24 4,40 5,00 

25 4,60 5,70 

26 4,80 6,20 

27 5,00 6,60 

28 5,20 7,10 

29 5,50 7,40 

30 5,60 7,90 

31 6,00 8,50 

32 6,20 8,70 

33 6,30 9,20 

34 6,40 9,70 

35 7,10 11,80 

36 7,20 12,40 

37 7,60 12,90 

38 8,10 14,10 

39 9,00 15,50 

40 10,60 17,00 

41 11,10 18,40 

42 12,10 19,70 

43 12,80 22,60 

44 13,80 25,30 

45 14,20 29,10 

46 14,80 32,30 

47 15,40 35,20 

48 17,50 37,90 

49 19,60 40,60 

50 22,10 41,70 

51 24,50 43,60 

52 26,50 45,20 

53 29,60 53,20 

54 32,80 61,10 

55 37,10 74,00 

56 40,00 84,80 

57 43,20 93,50 

58 46,70 97,80 

59 50,10 101,90 

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 

Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemuksen tekohetkellä 
edellyttäen, että AXA myöntää vakuutuksen. Vakuutus päättyy  
vakuutetun täyttäessä 65 vuotta tai kun vakuutettu tai hänen 
edunsaajansa on saanut täyden kertakorvauksen. 

VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN 

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa 
vakuutuksen. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Vakavan sairauden vakuu-
tus sen voimassaolon aikana maksamattoman vakuutusmaksun 
vuoksi tai, jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään ta-
hallisesti tai huolimattomuudesta antanut virheellisiä tietoja, eikä 
vakuutusyhtiö näin ollen olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos 
oikeat tiedot olisi annettu. 

KORVAUKSEN HAKEMINEN 

Korvaushakemuksen voit tehdä osoitteessa  
https://f.clp.partners.axa/hae-korvausta. 
Korvaushakemuslomakkeita saat myös POP Pankin konttoreista 
ja AXAsta. Lomakkeissa on ohjeet korvaushakemukseen liitettä-
vistä asiakirjoista. Lisätietoja korvauskäsittelystä antaa tarvitta-
essa myös AXAn asiakaspalvelu, puh. 010 80 2844. 

KORVAUKSEN VEROTUS 

Vakavasta sairaudesta vakuutetulle maksettava korvaus on vero-
ton. Lähiomaiselle maksettava kuolemantapauskorvaus on pe-
rintöveron alaista tuloa. Muulle edunsaajalle maksettava korvaus 
on veronalaista pääomatuloa. Tiedot perustuvat viimeisimpään 
voimassa olevaan verolainsäädäntöön. 

MUUTOKSENHAKU 

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

Ongelmatilanteissa saa apua FINEstä. Vakuutuksenottajan ja 
vakuutusyhtiön välisiin erimielisyyksiin antaa yksittäistapauk-
sissa ratkaisusuosituksia vakuutusasioihin erikoistunut Vakuu-
tuslautakunta. 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 asi-
anosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja 
edellä mainitusta määräajasta asianosaisten Suomessa sijait-
sevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Määräajan kuluttua umpeen 
kanneoikeutta ei enää ole. 

FINE: 
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. (09) 685 0120 

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

https://fi.clp.partners.axa/hae-korvausta


SOVELLETTAVA LAKI 

Vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta 
Suomen lainsäädäntöä. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

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 

Vakavan sairauden vakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö AXA 
France Vie – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310 
499 959 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiön kotipaikka on Nanterre, 
Ranska. Yhtiön pääkonttori: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nan-
terre Cedex, Ranska. Yhtiö on Ranskan vakuutuslain alainen ja sen 
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/. 
Yhtiötä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France 
VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliike on rekiste-
röity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekiste-
riin. Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. 
Vakuutusyhtiöiden asiamiehenä ja edustajana toimivat POP 
pankit. Asiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutus-
edustajarekisteriin. 
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 
Asiakaspalvelu: puh 010 80 2844* 
http://clp.partners.axa/f 
Puhelut näihin palvelunumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 
16,69 snt/minuutti. Hinnat sisältävät alv 24 %. 

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN 

Tämä tuoteseloste ei ole täydellinen tuotekuvaus eikä korvaa 
vakuutusehtoja, joista käyvät ilmi mm. korvattavien sairauksien 
tarkat määritelmät. Vakuutusehdot ja lisätietoa saat POP 
Pankista tai soittamalla AXAn vakuutuspalveluun, puh. 010 80 
2844. 
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