
Terveys on meille kaikille tärkeää. Auto ja talo on usein vakuutettu, 
mutta oletko huolehtinut omasta turvastasi? Chubb Vakavan sairauden turva 

-vakuutuksella voit helposti täydentää olemassa olevaa vakuutusturvaasi. Tämä 
lisäturva helpottaa elämääsi ja auttaa eteenpäin, jos vakava sairaus sattuu kohdalle. 

Chubb Vakavan sairauden turvalla voit vaivattomasti nostaa omaa tai avo-/aviopuolisosi vakuutusturvaa. 
Vakuutuksesta maksetaan verottomana kertakorvauksena 20 000 euroa, jos sairastut ensimmäi-
sen kerran vakuutusehdoissa määriteltyyn vakavaan sairauteen. Vakuutuskorvaus maksetaan huolimatta 
muusta vakuutusturvastasi.

Vakuutusmaksu
Vakuutuksen voi ottaa 18–64-vuotias henkilö. Vakuutuksen voi pitää voimassa 65-vuotiaaksi asti, mutta 
halutessaan sen voi irtisanoa milloin vain. Vakuutuksen voimassaolo lakkaa, jos sinulla diagnosoidaan 
tästä vakuutuksesta korvattava sairaus. 

Vakuutusmaksun suuruus ja korvaus-
summat riippuvat valitsemastasi korvaus- 
tasosta, iästäsi sekä siitä tupakoitko vai et. 
Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa 
myös se vakuutatko vain itsesi, vai itsesi 
lisäksi avo- tai aviopuolisosi. Vakuutuk-
sesta maksetaan korvaukset huolimatta 
muusta vakuutusturvastasi.

Taloudellista turvaa 
vakavan sairauden varalle

Vakuutusmaksu €/kk/hlö

Ikä Tupakoimaton Tupakoiva

18-19 1,90 2,90
20-29 3,90 6,90
30-39 8,90 12,90
40-44 14,90 29,90
45-49 23,90 49,90
50-54 39,90 89,90
55-59 62,90 139,90
60-64 99,90 229,90

Vakuutusmaksu nousee oheisen taulukon mukaan vakuutetun iän myötä.
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Vakuutuksesta korvattavat vakavat sairaudet

Syöpä
Syöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, jolle on ominaista kontrolloimaton kasvu ja pahanlaatuisten 
kasvainsolujen olemassaolo ja niiden leviäminen terveeseen kudokseen, joka sen seurauksena tuhoutuu. 
Korvattaviin syöpiin kuuluvat myös leukemia, imusolmukesyöpä, Hodgkinin tauti ja pahalaatuinen luu- 
ydinsairaus.
 
Akuutti sydäninfarkti 
Akuutti sydäninfarkti tarkoittaa vakuutetun sydänlihaksen riittämättömästä verenkierrosta aiheutuvaa 
sydänlihaskudoksen kuoliota ja/tai vaurioitumista.

Tärkeimmät rajoitukset
Kuten kaikkiin vakuutuksiin, myös tähän kuuluu joitakin rajoituksia. Vakuutus ei korvaa hoito- tai 
lääkekuluja. Korvausta ei makseta, mikäli vakuutettu kuolee 30 päivän kuluessa vakavan sairauden 
diag nosoinnista. Muihin rajoituksiin voit tutustua vakuutusehdoissa. Korvausvastuun edellytyksenä 
on, että vakuutetulla diagnosoidaan vakava sairaus aikaisintaan 90 päivän kuluttua vakuutussopimuk-
sen alkamisesta. Emme laskuta vakuutusmaksua ensimmäiset 90 päivää.

Terveysselvitys
Vakuutetun on vastattava vakuutusta hakiessaan terveysselvityksen kysymyksiin, joiden perusteella 
Chubb joko myöntää vakuutuksen tai hylkää hakemuksen. Kysymyksiin voi vastata puhelimitse.
 

Tutustuthan huolella vakuutusehtoihin!

Kiinnostuitko?
Chubbin asiakaspalvelu antaa mielellään lisätietoja ja auttaa vakuutussopimuksen tekemisessä 
numerossa 09 68615151,  johon voit soittaa paikallisverkkomaksun hinnalla, tai sähköpostitse 
asiakaspalvelu@chubb.com.

Aivohalvaus 
Aivohalvaus tarkoittaa aivoverenvuodon, verisuonitukoksen tai veritulpan aiheuttamasta aivoinfarktista 
johtuvaa aivokudoksen kuoliota tai vauriota, joka johtaa pysyviin, vähintään keskivaikeisiin neurologi-
siin puutosoireisiin.


