
Aktia Henkivakuutus Oy 
PL 800       

20101 Turku    
Puh. 010 247 8300

Y-tunnus 0937006-7 
www.aktia.fi

Työkyvyttömyysvakuutukset
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA

Tuote: Aktia HenkilöturvaYritys: Aktia Henkivakuutus Oy  
Y-tunnus 0937006-7 

Vakuutus kattaa sopimukseen valitun turvan.
 Pysyvä työkyvyttömyys 

Vakuutuksesta pysyvän työkyvyttömyyden varalta 
maksetaan sovitun suuruinen kertakorvaus, jos 
vakuutetulle vakuutuksen voimassa ollessa on myönnetty 
lakisääteinen työkyvyttömyyseläke täytenä eläkkeenä. 
Kertakorvaus on vakuutetulle verovapaa.

 Ohimenevä työkyvyttömyys 
Vakuutuksesta ohimenevän työkyvyttömyyden varalta 
maksetaan sovittu päiväkorvaus omavastuuajan ylittävältä 
yhtäjaksoiselta sairauden tai tapaturman aiheuttamalta 
työkyvyttömyysajalta. 
Korvauspäivien enimmäismäärä on 365 tai 730 päivää. 
Päiväkorvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen. 
Korvauksen maksaminen ja omavastuuajan laskeminen 
alkavat työkyvyttömyyden toteamisesta, kuitenkin 
aikaisintaan lääkärin antaman hoidon aloittamisesta. 
Päiväkorvaus on verotettavaa ansiotuloa.

Päiväkorvausta ei makseta, jos vakuutettu on vain osittain työkyvytön tai työkyvyttömyys aiheutuu
 sellaisista vakuutetun ilmoittamista oireista, joita tutkimuslöydösten nojalla ei voida pitää perusteltuina
 siitä, että vakuutettu ilman hyväksyttävää lääketieteellistä perustetta kieltäytyy sairaanhoidosta
 raskaudesta, synnytyksestä, raskauden keskeyttämisestä, lapsettomuuden tutkimisesta tai hoidosta
  hyvänlaatuisten ihokasvainten aiheuttamista tutkimuksista tai hoidoista
 muista vakuutusehdoissa Aktian vastuun ulkopuolelle rajatuista seikoista.

Vakuutus ei kata esimerkiksi työkyvyttömyyttä,
 jonka vakuutettu aiheuttaa tahallisesti
 jonka syynä on itsemurhayritys tai alkoholin tai 

huumaavien aineiden käyttö taikka lääkeaineiden 
väärinkäyttö

 jonka syynä on sota tai aseellinen selkkaus taikka 
ydinvahinko

 joka aiheutuu sairaudesta, josta vakuutetun terveydentilan 
perusteella on vakuutussopimukseen liitetty yksilöllinen 
rajoitusehto.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuotetiedoissa, 
vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kysessä on vapaaehtoinen henkilövakuutus. Vakuutuksesta maksetaan sovittu korvaus, mikäli vakuutettu tulee 
ehtojen tarkoittamalla tavalla työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman johdosta.

Mitä vakuutus kattaa? Mitä vakuutus ei kata?

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
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              Mitkä ovat velvoitteeni?

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutushakemuksessa esitettyihin kysymyksiin, erityisesti terveydentilaa 
koskeviin kysymyksiin, koska vakuutus myönnetään terveysselvityksen perusteella.

• Aktialle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta haettaessa annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita.
• Korvausta hakiessa tulee antaa vakuutustapahtumasta oikeat tiedot.

  Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa 24 h vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

              Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Aktia lähettää vakuutusmaksusta laskun. Vakuutusmaksu maksetaan vakuutusyhtiön tilille viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Vakuutuksenottaja saa valita maksukauden pituuden (12, 6, 3 tai 1 kuukautta).

                   Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutussopimus tulee voimaan, kun Aktia lähettää vakuutuskirjan vakuutuksenottajalle. Jos Aktia hyväksyy hakemuksen, vastaa Aktia 
myös hakemuksen käsittelyaikana sattuneesta vakuutustapahtumasta. Vakuutuksenottaja voi määrätä vakuutukselle jonkin myöhemmän 
voimaantulopäivän. Tällöin vakuutussopimus tulee voimaan ja Aktian vastuu alkaa tästä sovitusta ajankohdasta.

Vakuutus voidaan myöntää aikaisintaan sinä vuonna, jona vakuutettu täyttää 15 vuotta ja viimeistään sinä vuonna, jona vakuutettu täyttää 
60 vuotta. Vakuutus päättyy sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään vakuutuksen vuosipäivää edeltävänä päivänä sinä vuonna, jona vakuutettu 
täyttää 65 vuotta. Vakuutus päättyyy myös, kun siitä on maksettu sovittu korvauksen enimmäismäärä. 

Aktia voi irtisanoa vakuutuksen maksamattoman vakuutusmaksun tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

                  Miten irtisanon sopimuksen?

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy, kun irtisanomista 
koskeva ilmoitus on  annettu tai lähetetty Aktialle, jollei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää päättymisajankohtaa.
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