Laajennettu Syöpävakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike
Tuote: Laajennettu Syöpävakuutus AH1804
Vakuutuksen myöntää AIG Europe S.A. sivuliike (Y-tunnus: 2922692-7), Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.
AIG Europe S.A. sivuliike on Luxemburgissa sijaitsevan AIG Europe S.A. -vakuutusyhtiön sivuliike Suomessa (rekisteröity Luxemburgissa,
yrityksen rekisteröintinumero: B 218806). Luxemburgin toimiston rekisteröity toimipaikka on: 35 D Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg..

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot vakuutuksesta annetaan vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vapaahtoinen vakuutus syöpäsairauksien varalle. Laajennettu Syöpävakuutus voidaan myöntää vain, jos vakuutetulla on AIG:n Naisten
Syöpävakuutus voimassa. Korvausta maksetaan muiden mahdollisten vakuutuskorvausten lisäksi.

Mitä vakuutus kattaa?
	Kattaa muita kuin naisten elinten syöpäsairauksia.
Korvausta maksetaan diagnoosin ja leikkauksen
perusteella.
	Korvaus syöpäsairaudesta ja lisäkorvaus
sairauden vaatimasta leikkauksesta maksetaan sen
vakuutusturvatason mukaisesti, joka vakuutetulla
on ollut voimassa diagnoosiin tai leikkaukseen
johtaneiden lääkärin suorittamien tutkimusten
alkaessa.
	Vakuutusmaksu määräytyy vakuutustason ja tämän
hetkisen ikäsi mukaan. Vakuutusmaksu ei nouse
iän myötä.
	Vakuutukseen voi lisämaksusta vakuutetun alaikäiset
lapset. Jos lapsi sairastuu, hän on oikeutettu
diagnoosikorvauksen.

Mitä vakuutus ei kata?
	syöpää, jos vakuutetulla on karenssiaikana
tai ennen vakuutustarjouksen saamista ollut
syöpä tai pahanlaatuisia solumuutoksia tai on
tehty tutkimuksia, joiden perusteella todetaan
myöhemmin syöpä
	syöpää, joka on levinnyt naisten elimistä muuhun
elimeen tai ruumiinosaan.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
Oikeutta korvaukseen ei ole muun muassa silloin
	jos on kyseessä syövän esiaste tai paikallinen,
kudoksiin leviämätön tai in situ -syöpä,
liikasarveistuminen tai ihon tyvisolu-,
levyepiteelisyöpä tai alkuvaiheen melanooma
	jos syöpä on aiheutunut ydinvoimaan liittyvien
aineiden tai laitteistojen käsittelystä
	jos korvaus maksetaan Naisten
Syöpävakuutuksesta tai kyseessä on naisten
elimen syövän etäpesäke
	jos vakuutetulla ei ole voimassaolevaa Naisten
Syöpävakuutusta
	jos syövän toteamisen aikaan vakuutetulla on
todettu HI-virus tai hän sairastaa AIDS:ia.
Huomioithan myös että
	diagnoosi- ja leikkauskorvaus maksetaan vain
kerran, vaikka syöpädiagnooseja tai leikkauksia
olisi useampia
	leikkauskorvauksen edellytys on, että leikkaus
suoritetaan kahden vuoden kuluessa diagnoosista
	leikkauskorvausta ei makseta diagnostisesta
kirurgiasta.

Missä vakuutus on voimassa?
	Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vakuutetun ollessa 18–64-vuotias. Vakuutetun tulee oleskella pääosan
ajastaan Suomessa ja kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•	Lue läpi vakuutuksen ehdot ja asiakirjat. Säilytä vakuutuskirja ja -ehdot, jotka yhdessä muodostavat vakuutussopimuksesi.
•	Tilaa e-lasku tai tee suoramaksusopimus, mikäli et ole sopinut muuta maksutapaa. Huolehdi siitä, että tilillä on riittävästi
varoja vakuutusmaksujen veloittamiseen eräpäivänä.
•	Jos sairastut syöpäsairauteen:
a) Tee AIG:lle sähköinen vahinkoilmoitus osoitteessa www.aig.fi/vahingot tai tilaa vahinkoilmoituslomake soittamalla
asiakaspalveluumme p. 0203 03456.
b) Säilytä kaikki korvaushakemukseen liittyvät dokumentit ja tiedot. Korvauskäsittelijä voi pyytää alkuperäiset
dokumentit tarvittaessa.

Kuinka ja milloin suoritan vakuutusmaksun?
Vakuutus laskutetaan kuukausittain e-laskuna, suoramaksuna tai muulla AIG:n hyväksymällä maksutavalla.
Suorita vakuutusmaksu laskullasi olevaan eräpäivään mennessä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusta tarjottaessa vakuutuksenottajan kanssa on sovittu karenssiaika, jonka päätyttyä vakuutusturva tulee voimaan.
Vakuutusmaksua ei peritä tältä ajanjaksolta.
Vakuutusturva päättyy viimeistään, kun vakuutuksenottaja täyttää 65 vuotta tai vakuutuksenottaja kuolee. Vakuutusturva
päättyy ennen tätä, jos vakuutuksenottaja muuttaa pysyvästi ulkomaille, kuolee tai diagnoosi- tai leikkauskorvaus on maksettu
tai Naisten Syöpävakuutus ei ole enää voimassa. Vakuutukseen mahdollisesti liitettyjen lasten vakuutusturvan päättymisestä
voi lukea tarkemmin vakuutuksen ehdoissa.
Vakuutus voi päättyä myös vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön lähettämään kirjalliseen irtisanomiseen.

Miten irtisanon sopimuksen?
Halutessasi, voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti.
•	sähköpostitse: asiakaspalvelu@aig.com
•	postitse: AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.

