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Vakavan sairauden vakuutus 

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja  

Yritys: Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen 
kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki. 

Tuote: Chubb vakuutus vakavan sairauden varalta, 75FIN274 

Tämä asiakirja on yhteenveto vakuutuksen tärkeimmistä kohdista ja rajoituksista. Asiakirjaa ei ole luotu 
sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. Täydelliset tiedot koskien vakuutusta annetaan muissa asiakirjoissa. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Vakuutus vakavan sairauden varalta. 

Mitä vakuutus kattaa? 
 

Korvauksesi enimmäismäärä on merkitty 
vakuutuskirjaasi.  

✓ Vakuutuksesta suoritetaan maksetaan 

kertakorvaus, kun korvattava sairaus on 

diagnosoitu. Vakuutuksesta korvataan vain ensin 

vakuutetulla ensin diagnosoidusta korvattavasta 

vakavasta sairaudesta. Vakava sairaus tarkoittaa 

tässä vakuutuksessa akuuttia sydäninfarktia, 

aivohalvausta tai syöpää. Vakuutuksesta 

maksetaan korvaus vain kerran.  
 
Akuutti sydäninfarkti tarkoittaa vakuutetun 
sydänlihaksen riittämättömästä verenkierrosta 
aiheutuvaa sydänlihaskudoksen kuoliota ja/tai 
vaurioitumista. 
 
Aivohalvaus tarkoittaa aivoverenvuodon, 
verisuonitukoksen tai veritulpan aiheuttamasta 
aivoinfarktista johtuvaa aivokudoksen kuoliota 
tai vauriota, joka johtaa pysyvään, vähintään 
keskivaikeisiin neurologisiin 
puutosoireisiin. 

 
Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle 
on ominaista kontrolloimaton kasvu ja 
pahanlaatuisten kasvainsolujen olemassaolo ja 
niiden leviäminen terveeseen kudokseen, joka 
sen seurauksena tuhoutuu. Korvattaviin syöpiin 
kuuluu myös leukemian, imusolmukesyövän ja 
malignin (pahanlaatuisen) luuydinsairauden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä vakuutus ei kata? 
 

 Vakuutus ei korvaa hoitokuluja tai lääkekuluja. 

 Vakuutus ei korvaa oireetonta sydäninfarktia eikä muita 
sydänlihaksen ja -verisuonien sairauksia, kuten 
rasitusrintakipua 

 Vakuutus ei korvaa tilapäisiä aivoverenkierron häiriöitä 
(TIA-kohtaukset), muita ohimeneviä aivoverisuonten 
häiriöitä, joista ei jää pysyviä seurauksia, eikä migreeniin 
liittyviä neurologisia puutoksia. 

 Vakuutus ei korvaa tiettyjä syövän esiasteita, ei-invasiivisen 
vaiheen syöpää, kohdunkaulan syövän tiettyjä esiasteita, 
varhaisasteella olevaa eturauhassyöpää, karsinooma in-situ 
kasvaimia, pahanlaatuista melanoomaa, hyperkeratoosia, 
basalioomaa, ihon levyepiteelikarsinoomaa tai kroonista 
lymfaattista leukemiaa. 
 
 

Onko vakuutusturvalle mitään 
rajoitteita? 

! Vakuutetun tulee olla kirjoilla Suomessa. 

! Vakuutetun tulee olla 18–64 -vuotias sopimuksen alkaessa. 

! Vakuutettu ei saa oleskella Pohjoismaiden ulkopuolella 
yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta 

! Kertakorvaus akuutista sydäninfarktista tai aivohalvauksesta 
maksetaan, jos vakuutetulla diagnostisoidaan em. sairaus 
vakuutuksen voimassaolon aikana, edellyttäen että oireet, 
joiden perusteella vakuutettu on ensimmäisen kerran saanut 
lääkärinhoitoa sairaudesta, ovat alkaneet aikaisintaan kun 
90 päivää on kulunut vakuutuksen voimaantulosta.  

! Kertakorvaus syövästä maksetaan, jos vakuutetulla 
diagnosoidaan syöpä vakuutuksen voimassaolon aikana tai 
sen jälkeen, kun 90 päivää on kulunut vakuutuksen 
voimaantulosta.  

! Korvausta ei makseta, mikäli vakuutettu kuolee 30 päivän 
kuluessa vakavan sairauden diagnosoinnista. 

! Vakuutuksesta ei korvata syöpää, joka aiheutuu HIV-
tartunnasta tai aidsista, vakuutetun altistumisesta 
kemikaaleille, biologisille aineille tai radioaktiiviselle 
säteilylle tai vakuutetun nauttiman aineen myrkytyksestä. 
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Missä vakuutusturva on voimassa? 
 

✓ Vakuutus on voimassa maailmanlaajuisesti. 
 

Mitkä ovat velvoitteeni? 
 

• Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset 
Chubbin esittämiin kysymyksiin vakuutetun terveydentilaa ja muita olosuhteita koskien. 

• Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana oikaista Chubbille antamansa, vääriksi tai 
puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. 

• Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Chubbille, mikäli vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai vakuutetun 
oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 12 kuukautta. 

• Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti Chubbille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija 
on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta 
vahinkoseuraamuksesta. 

• Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen 
aiheutumisesta. 

• Korvauksenhakijan on annettava Chubbille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Chubbin vastuun 
selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon Chubbin mahdollisuudet 
hankkia selvitys. 

 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 
 

• Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi laskettuna vakuutuksen vuosipäivästä (vakuutuksen merkitsemispäivä).  

• Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksun erissä. Chubb laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta.  

• Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. 

 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
 

• Vakuutusturva alkaa kun 90 päivää on kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta. Vakuutussopimus alkaa kun 
Chubb tai vakuutuksenottaja hyväksyy toisen osapuolen tarjouksen.  

• Vakuutusturva päättyy iän perusteella, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta; kun vakuutetulla on diagnosoitu 
vakuutuksesta korvattava sairaus; sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu on muuttanut 
pysyvästi ulkomaille; kun vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 12 
kuukautta; tai kun vakuutuksenottaja kuolee. 

• Vakuutusturva päättyy vakuutusmaksukauden päättyessä, jos Chubb irtisanoo sopimuksen. Chubbin 
irtisanomisoikeus alkaa kuitenkin vasta siitä vakuutusmaksukaudesta, joka päättyy kun viisi vuotta on kulunut 
vakuutuksen voimaan astumisesta. 

 

Miten irtisanon sopimuksen?   
 

• Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen Chubbille lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella.   
 

 


