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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Potilasvakuutus on potilasvahinkolain mukainen lakisääteinen vakuutus, joka koskee Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä 
potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista. Terveyden- ja sairaanhoitona pidetään myös lääkkeen toimittamista silloin, kun siitä on lääke-
määräys. Potilaana pidetään myös veren, kudoksen tai elimen luovuttajaa sekä lääketieteellisen tutkimuksen tervettä tutkittavaa.

Potilasvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Mitä vakuutus kattaa?

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle

 Aiheutuneen henkilövahingon potilasvahinkolain korvaus-
perusteiden ja säännösten mukaisesti. Korvausperusteet 
ovat hoitovahinko, sairaanhoitolaitteen- tai välineen vika, 
infektiovahinko, tapaturmavahinko, hoitohuoneiston tai 
-laitteiston aiheuttama vahinko, lääkkeen toimittamisvahin-
ko ja kohtuuton vahinko.

 Henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää.

Mitä vakuutus ei kata?

 Vähäistä henkilövahinkoa.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Vakuutus ei korvaa Suomen maantieteellisen alueen ulko-
puolella sattuneita hoitovahinkoja.



Missä vakuutusturva on voimassa?

 Suomen maantieteellisellä maa-, ilma- tai merialueella.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Sopimusta tehtäessä antaa oikeat ja täsmälliset tiedot toiminnasta.

- Ilmoittaa viipymättä virheellisistä, puutteellisista tai muuttuneista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.

- Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

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

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa sovitun vakuutuskau-
den kerrallaan. Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy aina kalenterivuoden loppuun.

 Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja kirjallisesti irtisanoo vakuutuksen siirtyväksi toiseen vakuutusyhtiöön vakuutuskauden 
aikana.

 Vakuutusturva päättyy ilman irtisanomista vakuutuksenottajan potilasvahinkolain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden lakatessa ja 
vakuutuksenottaja on kirjallisesti ilmoittanut tästä vakuutusyhtiölle ennen vakuutuskauden päättymistä.

 Vakuutusturva päättyy vakuutuskauden lopussa, kun vakuutusyhtiö on kirjallisesti irtisanonut vakuutuksen viimeistään kuukautta 
ennen vakuutuskauden päättymistä.

 Vakuutus päättyy maksamattomuuden johdosta sen vakuutuskauden lopussa, jonka maksua ei ole siihen mennessä kokonaan mak-
settu.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.


