
SairaalaHoiva Plus -vakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike 
Tuote: SairaalaHoiva Plus -vakuutus sairauden ja tapaturman varalta AH2201 
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?
SairaalaHoiva Plus -vakuutus sairauden ja tapaturman varalta on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka kattaa sairauksista ja tapaturmista 
aiheutuneita sairaalahoitopäiviä, sairaalahoidon jälkeistä sairauslomaa, fysioterapiakäyntejä ja perheenjäsenten vierailuja sairaalassa. 
Korvausta maksetaan muiden mahdollisten vakuutuskorvausten lisäksi.

Mitä vakuutus kattaa?
  SairaalaHoiva Plus kattaa tapaturmasta tai 

sairaudesta aiheutuneita sairaalahoitopäiviä. 
Korvausta tapaturman aiheuttamista sairaala -
hoito päivistä maksetaan toisesta sairaala hoito-
vuorokaudesta lähtien ja sairauden aiheuttamista 
sairaalahoitopäivistä neljännestä sairaalahoito-
vuorokaudesta lähtien. Tehohoidossa vietetyiltä 
vuorokausilta maksetaan kaksinkertainen korvaus.

  Lisäksi korvataan tapaturman aiheuttaman 
vähintään yhden vuorokauden kestäneen sairaala-
hoidon jälkeen sairauslomapäiviä enintään 14 
päivän ajalta. Sairauden aiheuttaman vähintään 
kolme vuorokautta kestäneen sairaalahoidon 
jälkeen korvataan sairauslomapäiviä enintään 
14 päivän ajalta. Yhden tapaturman tai 
yhden sairauden johdosta sairauslomasta voi 
saada korvauksia enintään 14 päivän ajalta 
vakuutuskauden aikana.  

  SairaalaHoiva Plus kattaa myös lääkärin 
määräämän fysioterapian tapaturman tai sairauden 
aiheuttaman sairaalahoidon jälkeen. Korvaus 
maksetaan enintään kuudesta hoitokerrasta 
vakuutettua ja vakuutustapahtumaa kohden. 

  Lisäksi korvataan perheenjäsenten matka- ja 
majoituskuluja, mikäli vakuutettu on tapaturman tai 
sairauden johdosta sairaalahoidossa yhtäjaksoisesti 
yli 14 päivää ja yli 50 km etäisyydellä. 
Korvaus maksetaan enintään kuudelta päivältä 
vahinkotapahtumaa kohden.  

  Korvaus sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneista 
sairaalapäivistä ja hoidon jälkeisestä sairaus-
lomasta maksetaan sen vakuutus turvatason 
mukaisesti, joka vakuutetulla on ollut voimassa 
tapaturman sattuessa tai sairauden osalta sairaala-
hoitojakson alkaessa. Vakuutusturvataso käy ilmi 
vakuutuskirjasta.

  Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusturvatason ja 
vakuutuksenottajan iän mukaan.

  Vakuutukseen voi lisämaksusta liittää vakuutetun 
puolison ja alaikäiset lapset. Vakuutetulle lapselle 
maksettavat korvaukset ovat 50 % aikuiselle 
maksettavista korvauksista.

Mitä vakuutus ei kata?
  vakuutustapahtumaa, joka on sattunut ennen 

vakuutuksen voimaantuloa

  sairaudesta aiheutuvaa sairaalahoitoa karenssi-
aikana, joka on 30 vuorokautta vakuutuksen 
tarjoamisajankohdasta

  tapaturmasta aiheutuvaa sairaalahoitoa ensimmäisen 
sairaalahoitovuorokauden osalta

  sairaudesta aiheutuvaa sairaalahoitoa kolmen 
ensimmäisen sairaalahoitovuorokauden osalta

  psyykkisestä sairaudesta tai masennuksesta 
aiheutunutta hoitoa

  saman sairauden tai tapaturman aiheuttamaa 365 
vuorokautta ylittävää sairaalahoitoa

  mitään vakuutustapahtumia, mikäli samalle 
vakuutetulle on maksettu kahdesti korvaus 365 
peräkkäiseltä sairaalahoitopäivältä

  sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuvia kaksi 
viikkoa ylittäviä sairauslomapäiviä

  sairauslomapäiviä silloin kun vakuutettu on 
sairaalahoidossa

  sairauslomapäiviä, mikäli vakuutettu on eläkkeellä 
ilman palkkatuloa.



Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Oikeutta korvaukseen ei ole muun muassa silloin kun kyseessä on sairaus tai tapaturma

  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

  pitkäaikaishoito, esim. vanhainkodissa, kuntoutus- ja vieroitushoitolaitoksessa

 synnytys 

tai kun

  vakuutetulla on todettu HI-virus tai hän sairastaa AIDS:ia.

tai mikäli

  vakuutetulla on tai on ollut ennen vakuutuksen tarjoamisajankohtaa meneillään testejä, tutkimuksia tai vastaavia 
toimenpiteitä, joiden perusteella vakuutetulla todetaan sairaus, joka johtaa sairaalahoitoon, tai

  vakuutetulla on ennen vakuutuksen tarjoamisajankohtaa tiedossa sairaalahoitojakso tai mikä tahansa leikkaus,  
joka johtaa sairaalahoitoon.

Missä vakuutusturva on voimassa?
  Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vakuutetun ollessa 18-74-vuotias. Vakuutetun tulee oleskella pääosa 

kalenterivuodesta Suomessa ja kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. 

Mitkä ovat velvoitteeni?
•  Lue läpi vakuutuksen täydelliset 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 tililläsi on riittävästi varoja 
vakuutusmaksujen veloittamiseen eräpäivänä.

• Jos vahinko sattuu:

a) Tee sähköinen vahinkoilmoitus osoitteessa www.aig.fi/vahinkoilmoitus tai tilaa vahinkoilmoituslomake  
sähköpostitse: asiakaspalvelu@aig.com tai soittamalla asiakaspalveluumme p. 0203 03456.

b) Säilytä kaikki korvaushakemukseen liittyvät dokumentit ja tiedot. Korvauskäsittelijä voi pyytää alkuperäiset dokumentit 
tarvittaessa.

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

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
Tapaturman osalta vakuutusturva tulee voimaan, kun olet hyväksynyt AIG:n antaman vakuutustarjouksen AIG:n kanssa sovitulla 
tavalla. Sairauden osalta on vakuutusta tarjottaessa vakuutuksenottajan kanssa sovittu karenssiaika, jonka päätyttyä vakuutusturva 
tulee voimaan. Vakuutusmaksua ei peritä tältä ajanjaksolta. 

Mikäli et tee e-lasku- tai suoramaksusopimusta, tai muun AIG:n hyväksymän maksutavan sopimusta, vakuutus voidaan irtisanoa 
maksamattomuuden vuoksi ja vakuutusturva päättyy.

Vakuutusturva päättyy viimeistään, kun vakuutuksenottaja täyttää 75 vuotta. Vakuutusturva päättyy ennen tätä, mikäli 
vakuutuksenottaja muuttaa pysyvästi ulkomaille tai kuolee. Pari- ja perheturvan 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.

 


