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Henkilökeskeytysvakuutus
Henkilökeskeytysvakuutus on osa riskienhallintaa
Yritystoimintaan liittyy aina riskejä. Yrityksen avainhenkilön tapaturma tai sairaus voi kaataa yrityksen, jollei siihen ole
varauduttu. Hyvä riskienhallinta yhdistettynä vakuuttamiseen varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

Mitä henkilökeskeytysvakuutus korvaa?
Henkilökeskeytysvakuutus korvaa taloudellisen vahingon, jos nimetty henkilö sairastuu, loukkaantuu tai kuolee edellä
mainittujen tapahtuminen johdosta. Näiden seurauksena yrityksen toiminta voi pysähtyä tai häiriintyä.
Henkilökeskeytsvakuutus voidaan tehdä yriyksessä vakituisessa työsuhteessa olevalle 20-65 vuotiaalle henkilölle.
Tapaturman osalta vakuutus on voimassa niin pitkään, kuin henkilö on työelämässä.
Vakuutuksesta korvataan yrityksen harjoittaman liiketoiminnan tuloksen menetys. Liiketoiminnan tulos määritetään ja
lasketaan erikseen vakuutusta tehtäessä. Lisäksi yhdessä sovitaan enimmäiskorvaus (10 000–100 000 €), eli millä summalla
enintään maksamme korvauksia yritykselle tai ammatinharjoittajalle, jos nimetty henkilö sairastuu tai loukkaantuu tapaturmaisesti.
Vakuutuksesta korvataan myös kulut toimenpiteistä, joiden avulla tuloksen menetystä on pienennetty tai vältetty esim.
kulut tilapäisestä työntekijästä, ylityötunnit, ostopalvelut tai muut kulut, joilla toimintaa on väliaikaisesti järjestelty.

Minkä ajan jälkeen korvausta maksetaan?
Kun nimetty henkilö loukkaantuu tapaturmaisesti, lasketaan korvaus kolmen vuorokauden kuluttua tapaturman sattumisesta.
Nimetyn henkilön sairastuessa, 14 vuorokauden jälkeen sairauden alkamisesta. Nämä ajat ovat omavastuuaikoja.

Miltä ajalta korvataan?
Kun edellä mainittu omavastuuaika päättyy, maksamme korvauksia enintään 12 kuukaudelta.

Mitä tietoja tarvitaan vakuuttamiseen?
Seuraavia tietoja mm. tarvitaan vakuutuksen ottamiseen ja ne vaikuttavat hintaan:
• nimetyn henkilön koko henkilötunnus
• enimmäiskorvaus
• korvauspiirin laajuus: a) sairaus ja tapaturma tai b) pelkkä tapaturma

Vahinko tapahtui - kuinka toimit?
Nimetyn henkilön sairastumisesta tai loukkaantumisesta tulee ilmoittaa meille mahdollisimman nopeasti. Vahinkoilmoituksen voitte täyttää Pohjola Vakuutuksen verkkopalvelussa osoitteessa pohjola.fi/verkkopalvelut. Korvausta kannattaa hakea
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun olette saaneet tietää sairastumisesta tai tapaturmasta
ja sen seuraamuksista.

Muutoksen hakeminen Pohjolan päätökseen
Jos päätöksemme on mielestänne puutteellinen tai virheellinen, ottakaa yhteyttä asiaanne hoitavaan käsittelijään. Tarvittaessa
oikaisupyynnön voi tehdä Pohjolan asiakasasiamiehelle osoitteessa pohjola.fi/asiakasasiamies.
Vakuuttamiseen ja korvauksiin liittyvät asiat voitte myös saattaa eri lautakuntien tai tuomioistuinten käsiteltäväksi. Näistä
muutoksenhakumahdollisuuksista saatte tietoa korvauspäätöksen liitteenä.

Henkilötietojen käsittely
OP käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa
tarkemmin kerrotuin tavoin. Asiakkaan on suositeltavaa tutustua viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja
-seloste ovat saatavilla op.fi-verkkosivustolla sekä OP:n asiakaspalvelupisteissä.
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Vakuutusten myyntipalkkiot
Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuun perustuvan prosentuaalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän
palkkion. Palkkioon ja sen määrään vaikuttaa vakuutustuote ja myyntikanava. Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyh
tiön työntekijälle.

Ota yhteys Pohjolaan
Palvelunumero 0303 0303* (vakuutus- ja korvauspalvelut)
www.pohjola.fi ja op.fi
yrityspalvelu@pohjola.fi
Henkilökeskeytysvakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vakuutusten sisältö on kokonaisuudessaan kerrottu vakuutusehdoissa. Vahingot korvataan ehtojen mukaisesti.
* Puheluhinta Pohjolan palvelunumeroon maksaa kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä
0,0828 €/puhelu sekä 0,12 €/min. (sis. 23 % alv). Puhelut nauhoitetaan muun muassa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Katso
aiheesta lisää uusi.op.fi/tietosuoja.

