Turvaa tärkeimmillesi Pohjantähdestä
Pohjantähtiturvan henkilöturva täydentää lapsesi sosiaaliturvaa ja sen avulla takaat lapsellesi parhaan mahdollisen sairaanhoidon – tarvitsematta huolehtia hoidon kustannuksista. Voit valita lapsesi henkilöturvan sisällön ja laajuuden tarpeen mukaan
tapaturman, sairauden ja matkustamisen varalta. Lisäksi voit ottaa Huoltajaturvan lapsesi vakavan sairauden tai vamman varalta.
Voit tehdä vakuutusvarauksen syntymättömälle lapsellesi jo odotusaikana tai ottaa vakuutuksen lapsesi syntymän jälkeen.

Miksi henkilöturva Pohjantähdestä?
Rakennat turvan sisällön lapsesi yksilöllisten tarpeiden
mukaan, vakuutusmäärät ja omavastuut valitset itse.
Vakuutusmäärät ja omavastuut ovat tapaturma- ja sairauskohtaisia, joten omavastuu peritään vain kerran jokaista
uutta tapaturmaa tai sairautta kohden.
Vakuutus korvaa lääkärinpalkkioiden, tutkimuskulujen ja
lääkkeiden lisäksi (edellyttäen KELA-korvausta) mm.
Lääkärin reseptillä määräämät ja lääkkeiksi luokitellut
valmisteet ja Pharmaca Fennicassa ihotautilääkkeiksi
luokitellut valmisteet
Ravintovalmisteet, kuten apteekista ostettavat äidinmaidonkorvikkeet, jos lapsella todetaan maitoallergia
Vitamiinit, rohdosvalmisteet ja luontaistuotteet
Yksityisellä terveydenhoitosektorilla annetun psyykkisen
sairauden tai häiriötilan tutkimuksen ja hoidon
Viestintävaikeuksien tutkimus- ja hoitokulut
Lääkärin tekemän näöntarkastuksen
Tapaturmavakuutukseen sisältyy myös lapsesi kilpaurheiluharrastukset 18-vuotiaaksi asti ilman lisämaksua.
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Syntyvän lapsen vakuutusvaraus
Voit tehdä syntyvälle lapsellesi vakuutusvarauksen tapaturman,
sairauden ja matkustamisen varalta aikaisintaan 17. raskausviikolla ja viimeistään kun raskausviikkoja on alle 36.
Tekemällä vakuutusvarauksen saat lapsesi henkilöturvan voimaan heti lapsesi syntymästä lähtien. Vakuutusvaraus myönnetään äidin täyttämän terveysselvityksen perusteella ja lapsesi
henkilöturva jatkuu katkeamattomana ilman uutta terveysselvitystä tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen osalta ilman
ikärajaa läpi koko eliniän. Matkustajavakuutus ja tapaturmavakuutuksen päivärahakorvaus ovat voimassa 80 ikävuoteen asti.
Syntyvän lapsen vakuutusvarausmaksua peritään lapsesi
syntymään saakka. Kun ilmoitat meille lapsesi sukupuolen ja
henkilötunnuksen syntymän jälkeen, vakuutus muuttuu lapsen
henkilöturvaksi.

Lapsen henkilöturva - tapaturma ja
sairauskuluvakuutus
Voit ottaa lapsellesi henkilöturvan tapaturman, sairauden ja
matkustamisen varalta myös syntymän jälkeen, kun lapsesi on
vähintään 7 vuorokauden ikäinen. Henkilöturva myönnetään
tällöin lapsesi terveysselvityksen perusteella.

Myös syntymän jälkeen otettu henkilöturva on voimassa sairauden ja tapaturman varalta elinikäisesti, tapaturmavakuutuksen
päivärahakorvauksen ja matkustajavakuutuksen osalta 80 ikävuoteen asti.
Pohjantähtiturvan henkilöturva korvaa tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuneita kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita ja
lääkkeitä, valitsemasi turvan laajuuden mukaisesti. Matkustajavakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut sekä
matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä, matkalta myöhästymisestä ja matkan odottamisesta aiheutuneita kuluja.

Vakuutusmäärien rajat ovat:
- tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen hoitokulusumma
1 500 – 25 500 e
- tapaturmasta johtuva pysyvän haitan korvaussumma
8 500 – 300 000 e
- tapaturmasta johtuva kuoleman korvaussumma
850 – 3 500 e.
Matkustajavakuutus korvaa matkatapaturman ja -sairauden
hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa tai omavastuuta.
Huoltajaturvaan voit valita vakuutusmääräksi 5 000 tai 10 000
euroa.

Huoltajaturva - vakuutus lapsen
vakavan sairauden tai vamman varalta

Omavastuiden rajat ovat
- tapaturman hoitokuluissa 0-1 000 euroa / tapaturma
- sairauden hoitokuluissa 90-1 000 euroa / sairaus.

Voit liittää lapsesi sairauskuluvakuutukseen huoltajaturvan lapsen
vakavan sairauden tai vamman varalta. Huoltajaturvasta maksetaan kertakorvauksena haittaraha, mikäli vakuutetulla lapsellasi
todetaan jokin alla mainittu vakava sairaus tai vamma.

Muista myös henkivakuutukset

Korvattavia vakavia sairauksia tai vammoja ovat:
- molempien silmien pysyvä sokeus
- downin oireyhtymä
- pahanlaatuinen kasvain
- diabetes 1
- palovamma
- avosydänleikkausta vaativat sydänsairaudet
- CP-oireyhtymä
- nivelreuma.
Korvaus on veroton ja se on tarkoitettu vanhempien käytettäväksi erilaisiin sairaudesta tai vammasta aiheutuviin yllättäviin
kuluihin.
Voit tehdä huoltajaturvan jo ennen lapsesi syntymää tai 7 vrk
- 15 vuoden ikäiselle lapsellesi. Huoltajaturva päättyy lapsesi
täytettyä 18 vuotta.

Vakuutusmäärät ja omavastuut
valintasi mukaan
Pohjantähtiturvan tapaturma- ja sairauskuluvakuutusten vakuutusmäärät ja omavastuut ovat valittavissasi ja voit halutessasi muuttaa niitä vakuutuksen voimassa ollessa uutta terveysselvitystä
vastaan.

Odottamattomat tapahtumat, kuten huoltajan sairaus,
tapaturma tai onnettomuus voivat horjuttaa vakavasti perheen
taloudellista tasapainoa. Menetystä ei voi korvata rahalla, mutta
käytännön asioiden hoitamista raha helpottaa. Henkivakuutus
antaa taloudellista turvaa perheelle pahimman varalle.
Pohjantähden Henki -vakuutuksen vakuutussumman määrittelet itse, vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksenottajan iän ja
vakuutussumman mukaan.

Kenet voit vakuuttaa henkilöturvilla?
Henkilöturvalla voit vakuuttaa Suomen sosiaaliturvan piiriin
kuuluvat lapsesi. Henkilöturva ja syntyvän lapsen vakuutusvaraus myönnetään terveysselvitysten perusteella. Terveydentilan tai aikaisempien vammojen vuoksi vakuutukseen voidaan
liittää korvaavuuteen vaikuttavia rajoitusehtoja.
Henkilöturvien myöntämisen edellytyksenä on, että vakuutat
myös kotisi Pohjantähtiturvalla. Jos irtisanot kotisi tai kotiirtaimistosi vakuutuksen, myös henkilöturvasi päättyvät.

Tutustu myös Pohjantähtiturvan tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin ennen vakuutuksen ottamista. Myös oma
yhteyshenkilösi tai asiakaspalvelijamme kertovat mielellään
lisää ja vastaavat mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, 13200 Hämeenlinna
puh. 020 763 4000 (vaihde ma-pe klo 8-16.30)
puh. 020 763 4010 (puhelinpalvelu ma-pe klo 8-20)
www.pohjantahti.fi

