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MurtumaTurva Plus -tapaturmavakuutus

Mielenrauhaa ja edullista turvaa  
aktiiviseen elämänmenoon
MurtumaTurva Plus -tapaturmavakuutuksella 
varaudut tapaturmiin ja turvaat elämänlaatusi. 
MurtumaTurva Plus tuo taloudellista turvaa luun-
murtumien, palovammojen ja nivelten sijoiltaan-
menojen varalle. Turva on voimassa ympäri 
vuorokauden, kaikkialla maailmassa. 

Tapaturma voi sattua missä vain: kotona tai 
matkoilla, arjen askareissa tai harrastuksissa. 
Tiesithän, että MurtumaTurva Plus korvaa myös  
töissä tai työmatkalla sattuneista tapaturmista 
aiheutuneita vammoja. 

Erityisen tyypillisiä tapaturman aiheuttamia 
vammoja ovat liukastumiset, joista 
aiheutuu luunmurtumia ja nivelten 
sijoiltaanmenoja. Vammojen takia voit joutua 
sairauslomalle, josta usein seuraa taloudellisia 
vaikutuksia. Tapaturma voi aiheuttaa myös 
yllättäviä sairaanhoidon kustannuksia tai viedä jopa 
ennenaikaiselle eläkkeelle.  Jos esimerkiksi murrat 
ranteesi liukastuessasi kylpyhuoneen lattialla – 
MurtumaTurva Plus -tapaturmavakuutus 
mahdollistaa korvauksen saamisen tilillesi, 
kun lääkäri on todennut vamman.
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Käytä korvaussumma  
juuri sinulle tärkeisiin asioihin
MurtumaTurva Plus -tapaturmavakuutuksen 
korvaussumma ei perustu hoitokuluihin 
ja näin voit käyttää rahan elämänlaatusi 
ylläpitämiseen – siihen mikä sillä hetkellä on 
tärkeää sinulle ja perheellesi. 

Esimerkiksi murtuneen nilkan takia kauppareissut on 
mukava tehdä taksilla tai ehkä haluat kuntouttaa 
vammaasi ylimääräisellä fysioterapialla. Käyttöä 
korvaussummalle on varmasti, vaikka et sitä 
kuntoutumiseesi tarvitsisikaan.

Tiesithän, että muista vakuutuksista  
saamasi korvaukset eivät vaikuta 
MurtumaTurva Plus -tapaturma- 
vakuutuksen korvauksiin.  
Korvauksesta ei nykyisen verotuskäytännön 
mukaisesti peritä veroja.

MurtumaTurva Plus -tapaturmavakuutuksen  
keskeisimmät rajoitukset
Vakuutus ei korvaa
• tahallisesti itse aiheutettua vammaa
•  tapaturmaa, joka on sattunut 

- ennen vakuutuksen voimaantuloa 
- harrastaessa lisenssiä edellyttävää kilpaurheilua 
tai vaarallisia urheilulajeja 
- ajaessa tai matkustaessa yli 125 kuutiosentin 
moottoripyörällä tai vastaavalla

• tapaturmaa, joka aiheutuu sairaudesta
•  murtumaa osteoporoosin eli luukadon tai 

patologisen murtuman yhteydessä.

•  sijoiltaanmenoa, jossa paikalleen asettaminen ei 
ole tapahtunut terveydenhoitohenkilöstön toimesta. 

Huomioithan myös, että
•  korvaus maksetaan vain yhdestä murtumasta, jos 

sama luu murtuu useasta kohdasta tai jos useampi 
toisiaan vastaava luu murtuu

•  vakuutuksesta maksetaan sen voimassaoloaikana 
korvaus saman nivelen 
sijoiltaanmenosta vain kaksi kertaa 

•  palovammoista maksettava korvaus riippuu 
palovamman asteesta.

Tarkemmat tiedot vakuutusturvasi laajuudesta ja rajoituksista sekä vakuutusmäärät löydät 
oheisista vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.
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“Suosittelen 
AIG:n vakuutusta 
lämpimästi.”

Pienempikin vamma voi vaikeuttaa arkea
Oli tammikuinen päivä ja maahan oli juuri satanut 
uutta lunta. 54-vuotias lempääläinen Mirva oli 
matkallaan töistä kotiin. Bussipysäkillä hän yllättäen 
liukastui ja loukkasi oikean kätensä. 

– Kipu oli erittäin kova, enkä meinannut päästä yksin 
ylös. Sain onneksi apua eräältä ohikulkijalta.

Aiemmin hänen perheessään tehty päätös 
hankkia AIG:n tapaturmavakuutus 
luunmurtumien, palovammojen ja nivelten 
sijoiltaanmenojen varalle osoittautui 
järkeväksi.

– Tapaturman sattuessa korvaussumman saa omaan 
käyttöön, eikä se ole sidottu pelkästään kuluihin.

Mirva jäi tapaturman johdosta kuudeksi viikoksi 
sairauslomalle. Mirva on oikeakätinen, joten kipsi 
oikeassa kädessä teki arjesta erityisen haastavaa. 
Paikasta toiseen kulkeminen vaikeutui, sillä Mirva 
oli tottunut hoitamaan asioitaan autolla liikkuen. 
Kotitöiden tekeminen ei onnistunut ja monet 
harrastukset jäivät tauolle.

– Tapaturmani sattui matkalla töistä kotiin, joten 
se kuului työnantajani vakuutuksen piiriin. Tähän 
liittyvän korvaushakemuksen käsittely vei kuitenkin 
aikaa ja palkanmasuni katkesi sen ajaksi.

Mirva toimitti AIG:lle korvaushakemuksen ja 
lääkärintodistuksen. AIG:n maksama korvaussumma 
oli hänen pankkitilillään noin viikon kuluttua 
korvaushakemuksen postittamisesta.

– Pystyin käyttämään rahan arjen tilanteiden 
helpottamiseen.

AIG:lta saadut vakuutuskorvaukset 
helpottivat arjessa selviämistä. Ne 
mahdollistivat muun muassa siivoojan apuun 
turvautumisen sekä taksin käytön sairausloman 
aikana. Samalla Mirva sai myös paikattua 
tulojen katkeamisesta kärsinyttä 
talouttaan. 

– En kuvitellut, että kaikki kävisi näin helposti. 
Suosittelen AIG:n vakuutusta lämpimästi.

Kokemuksen myötä Mirva huomasi, että pienempikin 
vamma saattaa vaikeuttaa arkea merkittävällä 
tavalla.

– Kun on kipeä ja asiat ovat huonolla tolalla, on 
korvausasioiden sujumisella oikeasti väliä.
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Yli 30 vuotta 
Suomessa.

AIG on vakuutusalan kansainvälinen 
edelläkävijä ja olemme palvelleet  
suomalaisia jo yli 30 vuoden ajan.

Tehtävämme on turvata asiakkaidemme elämänlaatua 
heidän sairastuessaan tai kohdatessaan tapaturmia. 
Tunnistamme markkinoilla uudenlaiset riskit ja tuomme niihin 
parhaat, erilaisiin tarpeisiin vastaavat vakuutusratkaisut.

AIG on taloudellisesti vahva yritys ja panostamme paljon 
asiakkaidemme tyytyväisyyteen. Innovatiivinen palvelu- ja 
tuotekehitys on yksi yrityksemme kulmakivistä. Olemme 
ylpeitä erinomaisesta asiakaspalvelustamme ja tehokkaasta 
vahinkokäsittelystämme.

Lue lisää: www.aig.fi

BB32019


