Chubb TenavaTurva
Kattavaa lisäturvaa lapsillesi
Yksi vanhemmuuden suurimpia iloja on nähdä lasten kasvavan, kehittyvän ja tutkivan ympäröivää maailmaa. Lapsiperheen arki on täynnä hulinaa ja yllättäviä tilanteita, olivatpa lapset sitten taaperoikäisiä tai teinejä. Jos perheessäsi on alaikäisiä
lapsia, niin Chubb TenavaTurvalla saat kätevästi lisäturvaa jälkikasvullesi.

Mitä Chubb TenavaTurva kattaa?
Chubb TenavaTurva -tapaturmavakuutus on yksinkertainen ja selkeä lisäturva lapsiperheelle. Vakuutus
on monipuolinen ja siihen sisältyy viisi elementtiä:
■ Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan eli invaliditeetin. Korvaus maksetaan 		
suhteessa haitta-asteeseen (5–100 %). Haitta-asteen määrittely perustuu Sosiaali- ja terveys		
ministeriön asetukseen haittaluokituksesta. Korvauspäätös tehdään, kun lopullinen haitta-aste 		
on vahvistettu, yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Korvaukseen oikeuttaa vamma,
joka aiheuttaa vähintään 5 %:n fyysisen toimintakyvyn alenemisen 3 vuoden kuluessa tapaturmasta.
Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua vahinkoseuraamuksesta lisääntynyt haitta-aste ei oikeuta
korvaukseen. Korvaus pysyvästä haitasta on veroton kertakorvaus.
Liikenteessä liikkuville lapsille tapahtuu erityisen paljon tapaturmia, siksi tästä vakuutuksesta
korvataan poikkeuksellisen suuri, korotettu korvaus, mikäli pysyvään haittaan johtava tapaturma 		
aiheutuu liikenteessä. Muistathan opastaa lapsesi turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Chubb TenavaTurva korvaussummat:
• 100 000 € enimmäiskorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 		
(haitta-asteen 5–100 % mukaan), korotettu korvaus enintään 120 000 €,
jos lapsi vammautuu liikenneonnettomuudessa.
• 9000 € enimmäiskorvaus hoitokuluista mikäli lapsesi minkä tahansa
sairauden vuoksi tai vakuutuskauden aikana sattuneen tapaturman takia joutuu
sairaalahoitoon vähintään 24 tunniksi. Korvausta maksetaan kuitteja vastaan ja
enintään 50 euroa vuorokaudelta, enintään 180 päivältä vakuutustapahtumaa
kohden.
• 1500 € kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta hammasvammasta
pysyviin hampaisiin.
• 5000 € korvaus, jos lapsen vanhempi kuolee tapaturmaisesti.
• Kotihoidon tuki enintään 17 050 €, jos lapsen sairaus tai vamma vaatii
jomman kumman vanhemman pitkäaikaista kotona oloa.

■ Sairaalakulukorvaus: vakuutuksesta maksetaan kulukorvausta, mikäli lapsesi joutuu minkä tahansa
sairauden tai vakuutuksen voimassaolon aikana sattuneen tapaturman vuoksi sairaalahoitoon yli
24 tunniksi.
■ Korvaus pysyvästä hammasvammasta: vakuutuksesta maksetaan veroton kertakorvaus, mikäli
tapaturma aiheuttaa hammasvamman pysyviin hampaisiin. Hammasvamma, joka aiheutuu
puremisesta tai pureskelusta, ei oikeuta korvaukseen.
■ Korvaus vanhemman tapaturmaisesta kuolemasta: vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus, mikäli
lapsen vanhempi kuolee tapaturmaisesti. Jos molemmat vanhemmat kuolevat tapaturmaisesti,
maksetaan korvaus kaksinkertaisena. Vakuutuskorvaus on lähiomaisille ja kuolinpesälle
perintöveron alaista.
■ Korvaus kotihoidosta: mikäli lapsen sairaus tai vamma vaatii vanhemman pidempiaikaista
(yli 14 päivää) kotona oloa, maksetaan tästä vakuutuksesta kotihoidon tukea. Kotihoitokorvaus
1–60 päivästä on 30 €/päivä ja 61–365 päivästä 50 €/päivä. Vakuutusyhtiöön on toimitettava 		
työnantajalta todistus vanhemman poissaolosta (lääkärintodistuksen lisäksi). Vanhemmat voivat
halutessaan vuorotella kotihoitoa. Tämä korvaus voidaan maksaa etukäteen, mikäli vakuutus-		
yhtiöllä on tarvittavat dokumentit käytössään päätöstä tehdessään. Korvaus kotihoidosta on
veronalaista tuloa.

Vain 15,90 €/kk, jolla vakuutat kaikki lapsesi
Nyt voit hoitaa vaivattomasti kaikkien perheesi alle 18-vuotiaiden lapsien lisäturvan yhdellä, edullisella
vakuutusmaksulla (ks. ehtokohta 1.1). Olipa lapsia kaksi tai useampi, vakuutusmaksu on vain 15,90
€/kk. Jos perheessäsi on vain yksi lapsi, on vakuutusmaksu 14,50 €. Mikäli perheeseesi syntyy lisää
lapsia, ilmoitat siitä meille ja lisäämme heidät vakuutukseen. Vakuutusmaksusta lähetämme
paperilaskun kotiin, mutta voit ottaa omassa verkkopankissasi käyttöösi ympäristöystävällisen ja
vaivattoman e-laskutuksen.
Chubb TenavaTurva on voimassa kaikkialla maailmassa 24 tuntia vuorokaudessa. Kotona, lomamatkalla, koulussa, kerhossa ym. olipa lapsesi sinun seurassasi tai vaikka isovanhempien kanssa mökillä.
Tässä vakuutuksessa ei ole omavastuuta ja vakuutus astuu voimaan ilman terveysselvitystä.
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin vain. Se lakkaa olemasta voimassa iän perusteella sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu täyttää 18 vuotta.

Tärkeimmät rajoitukset
Vakuutus ei korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Vakuutuksen perusteella on kuitenkin mahdollista saada korvausta sairaalakuluista sairaalassaolopäiviltä ehdoissa kerrotun mukaisesti. Korvausta
ei myöskään makseta tapaturmasta, joka on syntynyt vakuutetun harjoitettua esimerkiksi ammattimaista urheilua, kamppailu- tai ilmaurheilulajia. Muihin rajoituksiin voit tutustua vakuutusehtojen
kohdassa 6.0 Vakuutusturvan rajoitukset.

Tutustuthan huolella vakuutusehtoihin!
Chubbin asiakaspalvelu antaa mielellään lisätietoja numerossa 09 68615151,
johon voit soittaa paikallisverkkomaksun hinnalla, tai sähköpostitse asiakaspalvelu@chubb.com.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin Y-tunnuksella
1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki. Chubb European Group SE on yhtiö, jonka toimintaa sääntelee
Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe Diem, 31 Place des
Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European Group SE:n täysin maksettu osakepääoma on 896 176
662 € ja yhtiö on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436
PARIS CEDEX 09. Sivuliikkeen toiminta on myös Finanssivalvonnan valvonnassa.

