
Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus korvaa kuluja enintään vakuutuskirjaan merkittyihin 
enimmäiskorvausmääriin asti.

Ekstra Terveysturva

 Hoitokuluturva - korvaa kuluja yleis- ja erikoislääkärin 
tekemistä tai määräämistä tutkimuksista ja hoidoista, 
mukaan lukien leikkaushoidoista.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi kuluja, jotka aiheutuvat

 hammashoidosta

 raskaudesta, synnytyksestä tai lapsettomuuden hoidosta

 huumaavien aineiden aiheuttamien tapaturmien tai saira-
uksien tutkimuksesta tai hoidosta

 kuorsauksen hoidosta

 kuntoutuksesta

 vitamiineista, perusvoiteista, hiven- ja kivennäisaineista tai 
ravintovalmisteista

 silmien taittovirheen hoidosta

 ulkonäköön, ulkomuotoon tai ensisijaisesti elämänlaadun 
parantamiseen liittyvistä tutkimuksista tai hoidoista

 lihavuuden tutkimuksista tai hoidoista ehtojen mukaan

 lääkärinlausuntopalkkioista

 matkoista tai majoituksista.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Vakuutus ei korvaa sairautta tai tapaturmaa, joka on aiheu-
tunut vakuutusehdoissa kerrotuissa lajeissa, ammattimai-
sessa urheilussa tai osallistumisesta urheiluliiton tai seuran 
järjestämään kilpaurheiluun tai sen harjoitteluun, ellei 
vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ekstra Terveysturva verkossa on hoitokuluvakuutus, joka korvaa sairauksien ja tapaturmien Suomessa tehtyjen tutkimusten ja hoitojen aiheuttamia 
kuluja. Ekstra Terveysturva verkossa voidaan myöntää 18-80-vuotiaalle työkykyiselle yrittäjälle yksin (yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa), jolla on 
voimassaoleva YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen työajan tapaturmavakuutus.

Ekstra Terveysturva verkossa
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä turvani ovat voimassa?

 Vakuutuksesta maksetaan korvausta Suomessa tehdystä ja annetusta tutkimuksesta ja hoidosta.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen 
vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot vakuutettavasta henkilöstä.

- Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita 
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia. 

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Milloin turva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu ja vakuutettavasta henkilöstä on annettu terveystiedot.


