POP Vakavan sairauden vakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys:

Tuote: Vakavan sairauden vakuutus

AXA France VIE - Sivuliike - Suomi (y-tunnus 2922515-8)

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
POP Pankin Vakavan sairauden vakuutuksesta maksetaan valitsemasi kertakorvaus, jos sairastut vakavasti (11 korvattavaa sairautta) tai menehdyt korvattavaan
sairauteen (korvaus maksetaan tällöin edunsaajalle). Vakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Kertakorvauksen suuruudeksi voit valita 20 000, 40 000 tai 60 000
euroa. Voit käyttää verottoman kertakorvauksen haluamallasi tavalla. Voit ottaa vakuutuksen kun olet 18-59-vuotias, vakuutuksen edellyttämällä tavalla terve ja
kotipaikkasi on Suomi.

Mitä vakuutus ei kata?

Mitä vakuutus kattaa?
Syöpä, ei kuitenkaan esimerkiksi kasvaimen esiaste tai
immuunipuutostilan yhteydessä esiintyvä kasvain

Muita kuin edellä lueteltuja sairauksia.
Sairautta joka on aiheutunut alkoholin ja lääkkeiden
myrkkyvaikutuksesta tai muun huumaavan aineen tai ravinnoksi
nautitun aineen myrkkyvaikutuksesta.

Sydäninfarkti, joka on varmennettu
Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito
Munuaisten vajaatoiminta, joka on johtanut
keinomunuaishoitoon
Aivohalvaus, josta jää pysyvät muutokset

£

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

Sairautta, joka on aiheutunut HIV-tartunnasta tai aidsista.

£

MS-tauti, josta on varmennettu diagnoosi
Halvaukset, alaraajahalvaus, toispuoleinen halvaus,
neliraajahalvaus
Suuret palovammat, sokeus ja kooma
Kuolema jonkin edellä mainitun vahinkotapahtuman johdosta

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Syöpää, joka diagnosoidaan kuuden kuukauden kuluessa
vakuutuksen ottamisesta.
Hyvänlaatuista kasvainta tai kasvaimen esiastetta eikä
muuta ihosyöpää kuin pahalaatuinen melanooma.

Kertakorvaus 20 000, 40 000 tai 60 000 euroa

£
Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Vakuutusta haettaessa tulee antaa vakuutusyhtiön pyytämät tiedot.
• Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos sopimusta tehtäessä annetuissa tiedoissa on puutteita tai niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia.
• Jos vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan korvausta kohtuudella alentaa tai
evätä.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Turva tulee voimaan vakuutushakemuksen allekirjoituspäivänä, edellyttäen, että vakuutusyhtiö voi myöntää vakuutuksen. Turva on voimassa kunnes
vakuutettu täyttää 65 vuotta. Muut päättymissyyt on lueteltu vakuutusehdoissa kohdassa 2.3.

£
Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisella ilmoituksella.

£

