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Miksi hankkia Naisten Syöpävakuutus?
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja siihen 
sairastuu vuosittain noin 5000 naista. Nykyisin 
lähes joka 8. nainen sairastaa rintasyövän jossakin 
elämänsä vaiheessa. Lisäksi naisten sukuelinten 
syöpiin sairastuu Suomessa vuosittain lähes 
2000 naista. 

Vakuutus ei suojaa sairastumiselta, mutta jos 
sairastut, silloin on tärkeää, että olet varautunut 
syöpäsairauden aiheuttamiin taloudellisiin 
seurauksiin. Naisten Syöpä vakuutus on suunniteltu 
nimenomaan tätä varten. 

Naisten Syöpävakuutus auttaa taloudellisesti 
tilanteessa, jossa tulot laskevat yllättävän sairauden 
ja sairausloman takia. Naisten Syöpävakuutuksella 
turvaat elämänlaatusi sairauden sattuessa.

Naisten Syöpävakuutus

“ Voit keskittyä 
toipumiseen – ilman 
taloudellisia huolia.”



2 (4)

Mikä Naisten Syöpävakuutus on?
Jos sairastut rintasyöpään tai naisten sukuelinten 
syöpään, Naisten Syöpävakuutus on tukenasi 
sairauden ensihetkistä lähtien. Kun sairaus on 
diagnosoitu, saat lääkärin lausuntoa vastaan 
korvauksen nopeasti tilillesi. Korvauksesta ei 
nykyisen verotuskäytännön mukaisesti tarvitse 
maksaa veroja. Mikäli syöpä vaatii leikkaushoitoa, 
saat diagnoosikorvauksen lisäksi leikkauskorvausta.

Summa ei perustu hoitokuluihin, eivätkä muista 
vakuutuksista saamasi korvaukset vaikuta Naisten 
Syöpävakuutuksen korvauksiin, vaan voit käyttää 
rahat kuten haluat – siihen mikä on sillä hetkellä 
tärkeintä sinulle ja perheellesi.

Naisten Syöpävakuutuksella saat mielenrauhaa
AIG:n Naisten Syöpävakuutuksen hyödyt ovat 
yksinkertaisia: varaudut pahan päivän varalle ja 
turvaat elämänlaatusi sairauden sattuessa.

Korvauksen voit käyttää sairaudesta aiheutuviin 
kuluihin, mutta myös elämän laadun ylläpitämiseen.
Voit esimerkiksi hankkia apua arjen pyörittämiseen: 
lastenhoitoon, siivoukseen, ruoanlaittoon.  Ja jos 
joudut olemaan sairauden takia töistä pois, tuo 
Naisten Syöpävakuutus mukanaan turvaa tulojen 
laskiessa väliaikaisesti.

Perehdythän myös oheisiin täydellisiin vakuutusehtoihin ja vakuutustietoasiakirjaan.

Tuemme Syöpäsäätiön 
Roosa nauha -keräystä.
AIG on Roosa nauha -keräyksen 
yhteistyökumppani ja 10 % jokaisen 
myydyn syöpävakuutuksen 
ensimmäisestä vuosimaksusta 
lahjoitetaan suomalaiselle 
syöpätutkimukselle.

“ Korvaussumman voit 
käyttää juuri sinulle 
tärkeisiin asioihin.”
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Syöpään varautuminen on järkevää
Kun Anna-Liisa Paakkiselle tarjottiin Naisten Syöpä-
vakuutusta, hän ei liiemmin epäröinyt vakuutuksen 
ottamista. 

– Äitini sisko oli kuollut rintasyöpään ja ajattelin, 
että sairaus voi osua myös minun kohdalleni. Myös 
vakuutuksen pieni kuukausimaksu teki päätöksestä 
helpon.

Syöpäsairaus diagnosoitiin useiden testien jälkeen. 
Anna-Liisa osasi aavistaa sairautensa, mutta silti 
lääkärin vastaanotolla tullut tieto rintasyövästä oli 
järkytys.

– Tuntui siltä kuin elämältäni olisi pudonnut pohja.

Sairautensa alkuvaiheessa Anna-Liisa oli hyvässä 
kunnossa ja perheellä kesti aikansa ymmärtää 
tilanteen vakavuus. Kun syöpähoidot alkoivat Anna-
Liisa joutui koettelemukseen, joka vaati henkistä 
voimaa.

– Hoitokertojen jälkeinen viikko oli aina erityisen 
raskas. Lisäksi jouduin olemaan pois töistä hoitojen 
ja leikkauksen vuoksi, jolloin sain Kelan tukea. Se 
tuntui perheen taloudessa.

Anna-Liisa ei alunperin muistanut ottamaansa 
Naisten Syöpävakuutusta. Kun hän sitten soitti AIG:n 
asiakaspalveluun ja teki hakemuksen, korvausrahat 
olivat jo muutaman päivän kuluttua hänen tilillään.

– Olin ihmeissäni, miten sujuvasti kaikki hoitui. 
Samalla olin myös kiitollinen.

Naisten Syöpävakuutuksesta saatu 
korvaus tuli tarpeeseen. Iso osa rahoista meni 
tavalliseen elämään. Kuitenkin korvauksesta riitti 
myös tarpeelliseen hengähdystaukoon:

– Hoitojen välillä kävimme lomamatkalla Italiassa.

Rintasyövän selättämisen jälkeen Anna-Liisalla on 
viesti muille suomalaisille naisille:

– Vakuutuksen ottaminen on ehdottomasti järkevää, 
etenkin jos suvussa on esiintynyt syöpää.

“ Suosittelen 
syöpävakuutuksen 
ottamista lämpimästi 
kaikille naisille.”



4 (4)

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.
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Suomessa jo 
30 vuotta.


