KotiHoiva-vakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike
Tuote: KotiHoiva-vakuutus AH1826
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?
KotiHoiva on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka kattaa tapaturmaisen kuoleman ja pysyvän haitan. Lisäksi vakuutus sisältää korvauksen
toimintakykysi heikennyttyä tai joutuessasi pyörätuoliin tapaturmaisen pysyvän haitan vuoksi. Korvausta maksetaan muiden mahdollisten
vakuutuskorvausten lisäksi.

Mitä vakuutus kattaa?
	KotiHoiva kattaa tapaturman aiheuttaman
pysyvän haitan tai tapaturmaisen kuoleman.
Vakuutuksesta maksetaan lisäkorvaus pysyvän
haitan aiheuttamasta pyörätuolin tarpeesta tai
mikäli vakuutettu ei pysyvän haitan seurauksena
selviä ilman apua kolmesta tai useammasta
jokapäiväisestä toimesta.
Pysyvän haitan haittaluokan määrittelyssä
noudatetaan valtioneuvoston asetusta
työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta
haittaluokituksesta (768/2015).
Pysyvä haitta määritetään aikaisintaan yhden
vuoden kuluttua tapaturmasta.
Jokapäiväisillä toimilla tarkoitetaan liikkumista,
pidätyskykyä, pukeutumista, WC-käyntiä, syömistä
ja peseytymistä.
	Korvaukset maksetaan sen vakuutusturvatason
mukaisesti, joka vakuutetulla on ollut voimassa
tapaturman sattuessa. Vakuutusturvataso käy ilmi
vakuutuskirjasta.
	Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusturvatason
mukaan.
	Vakuutukseen voi lisämaksusta liittää vakuutetun
puolison.

Mitä vakuutus ei kata?
	vakuutustapahtumaa, joka on sattunut ennen
vakuutuksen voimaantuloa
	tapaturman aiheuttamaa pysyvää haittaa, jonka
haittaluokka on alle neljä (4)
	tapaturman aiheuttamaa pysyvää haittaa tai
tapaturmaista kuolemaa, joka ilmenee yli kaksi (2)
vuotta tapaturman jälkeen.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
Oikeutta korvaukseen ei ole muun muassa silloin kun
kyseessä on tapaturma
	joka aiheutuu sairaudesta
	joka on sattunut harrastaessa lisenssiä edellyttävää
kilpaurheilua tai valmennusohjelman mukaan
harjoiteltaessa
	joka on sattunut ajaessa tai matkustaessa yli 125
kuutiosentin moottoripyörällä tai vastaavalla
	joka on sattunut osallistuessa vaarallisiin
urheilulajeihin tai toimintoihin, tai ulkomailla
asumattomille seuduille tehtävälle omatoimiselle
vaellukselle
tai kun kyseessä
	on tahallisesti itse aiheutettu vamma.

Missä vakuutusturva on voimassa?
	Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vakuutetun ollessa 18-79-vuotias. Vakuutetun tulee oleskella pääosan
kalenterivuodesta Suomessa ja kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

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

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

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa ostohetkestä.
Vakuutusturva päättyy viimeistään, kun vakuutuksenottaja täyttää 80 vuotta. Vakuutusturva päättyy ennen tätä, mikäli
vakuutuksenottaja muuttaa pysyvästi ulkomaille tai kuolee. Pariturvan päättymisestä voit lukea tarkemmin vakuutuksen ehdoista.
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.

