
Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta 

 työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa sekä virkasuh-
teessa työskentelevät henkilöt

 johtavassa asemassa vastiketta vastaan työskentelevät 
henkilöt, jotka eivät ole yrittäjän eläkelain mukaisia yrittäjiä.

Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaan.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 yrittäjiä

 maatalousyrittäjiä ja apurahansaajia

 urheilijoita, vaikka he olisivat työsuhteessa 

 vakuutettujen henkilöiden sairauksia ja vapaa-aikana 
sattuneita tapaturmia.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Työtapaturma ja ammattitauti eli vahinkotapahtumat 
korvataan vain, kun vahinkotapahtuma on laissa olevan 
määritelmän mukainen ja sattunut laissa mainituissa 
olosuhteissa. Lisäksi edellytetään, että vamma tai sairaus 
on todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydessä 
vahinkotapahtumaan.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan työn-
tekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Vakuutus myönnetään pääosin jatkuvana. Vakuutus on mahdollista ottaa myös määräaikaisena 
enintään vuoden kestävää työtä tai työkohdetta varten. Vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen 
turvaan nähden.

Työntekijän työtapaturma- ja  
ammattitautivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä turvani ovat voimassa?

Vakuutus on voimassa, kun työtä tehdään

 Suomessa

 Suomen rajojen ulkopuolella, kun työnantaja lähettää vakuutetun henkilön tilapäisesti tekemään työtään ulkomaille.

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 ilmoittamalla vakuutusyhtiölle työnteon päättymisestä verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjalli-
sen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutuksen voi myös siirtää uuteen yhtiöön, kun se ollut vähintään kalenterivuoden 
voimassa. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

- Työnantajan tulee ylläpitää tapaturmaluetteloa ja pitää työpaikalla nähtävänä työtapaturma- ja ammattitautilakia sekä vakuutusyhti-
ön tietoja.

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

- Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutusyhtiön pyytämät 
tiedot.

- Työtapaturmista ja ammattitaudeista tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle 10 arkipäivän kuluessa vahinkopäivästä.

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, kun vakuutusyhtiö on vastaanottanut vakuutushakemuksen. Vakuutus päättyy, kun vakuu-
tuksenottaja ilmoittaa työn päättymisestä. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

 Määräaikainen vakuutus päättyy vakuutuskirjaan merkittynä päivänä, ellei sen voimassaoloa jatketa ennen määräajan päättymistä.


