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Primus-henkivakuutusopas

Miksi Primus-henkivakuutus?

Turvaa pahimman
sattuessa
1 Suomen edullisin henkivakuutus
Kalevan yhteistyöjärjestöön kuuluvana sinä ja puolisosi saatte
Primus-henkivakuutuksen markkinoiden parhaaseen hintaan.
2 Turvaa perheesi taloustilanteelle
Suuri osa puolisonsa menettäneistä joutuu taloudellisiin
vaikeuksiin. Primus-henkivakuutus turvaa perheesi elintason
vaikeimmalla hetkellä.
3 Kattava turva
Henkivakuutus kattaa sairauden ja tapaturman aiheuttaman
kuoleman.

Primus-henkivakuutuksen saat
osoitteesta
if.fi/henkivakuutus tai numerosta 010 19 19 19
Tutustu myös asiakasetuohjelmaamme osoitteessa
if.fi/etuohjelma

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys Primus-henkivakuutuksesta. Tutustu huolella tähän oppaaseen ja aina
myös vakuutusehtoihin ja yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan vakuutusehtojen mukaisesti.
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Primus-henkivakuutus pähkinänkuoressa

Kuinka perheesi selviää,
jos tulotasonne putoaa?
Primus-henkivakuutus antaa taloudellista turvaa puolisollesi, lapsillesi
ja muille lähimmäisillesi.

Primus on Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu henkivakuutus. Se turvaa perheesi taloushuolilta
pahimman sattuessa. Henkivakuutus kannattaa hankkia erityisesti,
jos joku perheenjäsenistä on taloudellisesti riippuvainen toisen
toimeentulosta tai perheen elintaso on riippuvainen nykyisestä
tulotasosta. Usein tämä tilanne on silloin, kun perheessä on lapsia
tai paljon lainaa.
Vakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden aiheuttama
kuolema. Voit ottaa vakuutuksen itsellesi, puolisollesi tai teille
molemmille.
Vakuutuksesta maksettava korvaus antaa aikaa järjestellä perheen
taloutta ja auttaa näin välttämään akuutteja rahahuolia. Tämä antaa
mahdollisuuden keskittyä rauhassa suremiseen ja menetyksestä
toipumiseen.

Suomen edullisin henkivakuutus
Kalevan kanssa yhteistyösopimuksen tehneen järjestön jäsenenä
sinä ja puolisosi saatte Primus-henkivakuutuksen jäsenetuhintaan.
Järjestöjäsenen Primus-henkivakuutus on Suomen edullisin henkivakuutus* (FINE 2016). Oikeutesi jäsenetuhintaiseen vakuutukseen
voit tarkistaa Ifin verkkosivuilta if.fi/henkivakuutus ja
henkivakuutuskuntoon.fi -verkkokaupasta.
* Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn viimeisin hintavertailu syyskuu 2016.
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Mitä Primus-henkivakuutus korvaa?

Turvaa kuolemantapauksen
varalta
Vakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema.

Primus-henkivakuutuksen kuolemantapausturvaan voit valita
haluamasi korvaussumman jäsenjärjestösi kanssa sovittuun
enimmäismäärään asti. Tämä on useimmilla järjestöillä
200 000 euroa.
Suosittelemme, että valitsemasi turva kattaa vähintään
kotitaloutesi velat ja elintason ylläpitoon liittyvät kustannukset,
vuosiansiosi sekä 20 000 euroa kutakin elätettävää lasta kohden.
Voit muuttaa korvaussummaa, jos elämäntilanteesi muuttuu.
Korvaus maksetaan viipymättä korvaushakemuksen tultua. Sen
voi käyttää esimerkiksi lainan hoitoon, asumiskustannusten ja
arjen kulujen kattamiseen, hautajaiskuluihin tai perintöveroihin.

Tarvitsetko lisäturvaa?
Jos jäsenjärjestösi kanssa sovittu kuolemantapausturvan enimmäismäärä ei mielestäsi kata perheesi taloudellisia riskejä, voit
kasvattaa vakuutusmääriä If Henkilövakuutuksella, jonka myöntää
Mandatum Life. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Ifin asiakaspalveluun
010 19 19 19.

Tasa- tai alenevasummainen turva
Voit valita kuolemantapausturvan joko tasa- tai alenevasummaisena
vakuutuksena. Tasasummainen kuolemantapausturva on yleisin
vaihtoehto. Se sopii tilanteeseen, jossa turvan tarpeen ennakoidaan
jatkuvan samanlaisena pitkälle tulevaisuuteen.
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Alenevasummainen kuolemantapausturva sopii tilanteeseen, jossa
henkilöriskien ennakoidaan laskevan tasaisesti. Elämäntilanteesi
muuttuessa voit tarvittaessa vaihtaa turvan tasasummaisesta
alenevasummaiseksi tai toisinpäin.

Selviytymisturva
Uusiin Primus-vakuutuksiin kuuluu lisäetuna jokaiselle vakuutetulle myönnettävä veloitukseton selviytymisturva kuolintapauksen
varalle. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva päättää kulloinkin
voimassaolevan lisäedun määrän. Vuonna 2020 selviytymisturvan
suuruus on 2 000 euroa.
Kuinka voit varautua?
Henkivakuutus on yksi keino taloudelliseen varautumiseen
kuoleman varalta. Muita keinoja ja ohjeita varautumiseen
löydät osoitteesta henkivakuutuskuntoon/varauduajoissa.

Korvauksen maksaminen ja edunsaaja
Kuolemantapausturvasta maksetaan kuolinhetkellä voimassa ollut
vakuutusmäärä vakuutuksenottajan nimeämille edunsaajille. Jos
elämäntilanteessasi tapahtuu muutoksia, saattaa olla syytä muuttaa
myös edunsaajaa. Primus-henkivakuutuksen edunsaajamääräys ja
sen muutos tehdään aina kirjallisena Ifiin. Jos vakuutuksenottaja ei
ole nimennyt edunsaajia, vakuutusmäärä maksetaan omaisille eli
ensisijaisesti aviopuolisolle ja lapsille.
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Tärkeää tietoa Primus-henkivakuutuksesta

Oikea tieto,
varma turva
Seuraavassa kerromme sinulle tärkeää tietoa muun muassa vakuutuksen
myöntämisestä, päättymisestä, rajoituksista ja vakuutusmaksuista.

Primus-henkivakuutuksen kuolemantapausturva myönnetään yhden
hengen vakuutuksena 15–69 -vuotiaalle ja kahden hengen yhteisturvana 18–69 -vuotiaille. Vakuutettujen tulee asua Suomessa
vakinaisesti yli kuusi kuukautta vuodessa. Heidän vakinaisen kotipaikkansa tulee olla Suomessa, ja heillä tulee olla Kela-kortti.
Kuolemantapausturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden
lopussa, kun jompikumpi vakuutetuista on täyttänyt 70 vuotta.

Jatko-oikeus
Jäsenetuhintainen turva voi päättyä myös ennen 70 vuoden ikää,
jos järjestön jäsenyytesi päättyy. Tällöin voit jatkaa turvaa
normaalihintaisena yksilöllisenä kuolemantapausturvana 70 vuoden
ikään saakka ilman uutta terveydentilailmoitusta. Jatko-oikeus
koskee myös puolisoasi.

Vakuutus perustuu antamiisi tietoihin
Kun teet vakuutuksen, on tärkeää antaa tarkat, täydelliset ja oikeat
tiedot. Yhtiö voi vakuutusta myöntäessään tai uudistaessaan sekä
korvausta hakiessasi tarkistaa jäsenyytesi järjestöstäsi, sillä vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että olet Kalevan yhteistyöjärjestön
jäsen.
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Terveysselvitys
Kun otat henkivakuutuksen, sinun tulee antaa terveydentilailmoitus
sekä allekirjoittaa suostumus, jonka perusteella vakuutusyhtiö voi
hankkia vakuutettujen terveydentilaa koskevia tietoja. Tarvittavan
terveysselvityksen täytät nopeasti ja helposti vakuutuksen oston
yhteydessä.

Ilmoita muutoksista
Kerro meille muutoksista, jotka vaikuttavat vakuutukseesi. Ilmoita
meille esimerkiksi osoitteesi muuttuessa tai vaihtaessasi ammattijärjestöä. Voit ilmoittaa muutoksista netissä Omilla sivuillasi osoitteessa
if.fi/omatsivut tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 19 19 19.
Oikeilla ja ajantasaisilla tiedoilla varmistat, että vakuutuksesi vastaa
tarpeitasi ja saat vahingon sattuessa sinulle kuuluvan korvauksen.

Korvauksen hakeminen
Korvausta haet helpoiten tulostamalla korvaushakemuksen
verkkosivuiltamme ja palauttamalla sen tarkoin täytettynä Ifiin.
Hakemuksen mukana on ohjeet tarvittavista liitteistä sekä siitä,
mihin asiakirjat toimitetaan. Voit myös soittaa korvauspalveluumme
010 19 19 19, niin postitamme sinulle korvaushakemuksen täydennettäväksi.
Vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksen kuukauden
kuluessa siitä kun vahinkotapahtuman selvittämiseksi tarvittavat
tiedot ja asiapaperit on saatu.

Verotus
Lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset kuuluvat
perintöveron piiriin. Lähiomaisia ovat esimerkiksi aviopuoliso,
lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Muille kuin lähiomaisille
maksetut kuolemantapauskorvaukset ovat kokonaan verotettavaa
pääomatuloa.
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Rajoituksia
Vakuutus ei ole voimassa sodassa tai vastaavassa tilanteessa.
Korvausta ei makseta, jos kuolema on aiheutunut ydinaseesta,
ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta.
Korvausta ei makseta myöskään itsemurhan aiheuttamasta
kuolemasta, jos vakuutuksen alkamisesta on kulunut alle vuosi.

Vakuutusmaksun määräytyminen
Maksuun vaikuttavat vakuutusmäärä ja vakuutetun ikä. Maksusta
annetaan järjestökohtainen ryhmäalennus, johon vaikuttaa järjestön
jäsenten vakuutusten pitkän aikavälin vahinkokehitys. Ryhmäalennus voi vuosittain nousta tai laskea.

Vakuutussopimus ja vakuutuskirja
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen perusteella
määräytyvät muun muassa vakuutusmäärä ja vakuutetut henkilöt.
Vakuutussopimuksesi keskeinen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa.
Saat uuden vakuutuskirjan aina vakuutuskauden alkaessa sekä
ottaessasi uuden vakuutuksen tai tehdessäsi muutoksia vakuutukseesi.

Vakuutuskausi ja sopimuksen muuttaminen
Primus-henkivakuutus tulee voimaan heti, kun otat vakuutuksen.
Se pysyy voimassa päättymisikään saakka, kun jäsenyytesi yhteistyöjärjestössä jatkuu ja maksat vakuutusmaksun viimeistään
eräpäivänä. Vakuutus uudistuu vuosittain – lähetämme sinulle
uuden vakuutuskirjan ja laskun noin kuukautta ennen vuosieräpäivää.
Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla edellytyksillä.
Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin muutoksia, jotka eivät vaikuta
vakuutusturvasi keskeiseen sisältöön. Muutoksista ilmoitamme
sinulle etukäteen.
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Vakuutuksesi päättyminen
Vakuutuksesi voi päättyä seuraavissa tilanteissa:
• Ennalta sovittuna ajankohtana
• Kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
• Vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos
vakuutusmaksua ei ole maksettu
• Vakuutusyhtiön päätöksellä ammattijärjestön jäsenyyden
päättyessä
• Vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja laeissa
mainituissa tilanteissa

Vakuutuksen myöntäjä
Primus-henkivakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Bulevardi 56, Helsinki. Kalevan vakavaraisuutta
ja taloudellista tilaa koskeva kertomus sekä lisätietoja Kalevan
vakavaraisuudesta löytyy osoitteesta kalevavakuutus.fi. Kalevan
asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.
If hoitaa Primus-henkivakuutukseen liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.
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If Etuohjelma palkitsee ja palvelee

Saat alennusta
vakuutusmaksuista joka vuosi
Pääset etuohjelmaan mukaan jo yhdellä vakuutuksella. Ota täysi hyöty irti
mainioista asiakaseduistamme.

Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Saat etuja ja säästöjä jo
pelkällä oman kodin kotivakuutuksella tai kaskovakuutuksella,
kun vastaanotat vakuutuspostisi sähköisesti Omille sivuille.
Samalla kun asiointisi helpottuu, säästät luontoa ja omaa
aikaasi.
• Korkeimmalla tasolla
saat alennusta vakuutuksistasi peräti 15 %.
Yhteistyöjärjestömme
jäsenenä alennuksesi on
jopa 16 %. Alennusta ei
kuitenkaan saa Primusvakuutuksesta
• Saat If Omavastuurahaa vahingottomilta
vakuutuskausilta jopa
40 euroa vuodessa
200 euroon asti. Voit
pienentää sillä omavastuuosuutta useimmissa vahingoissa
• Korkeimmalla tasolla saat
halutessasi Oman palveluneuvojan

If Etuohjelma
If Omavastuuraha
Etuja järjestöjen
jäsenille
Etuja nuorelle
Kokemuksia Ifistä
If Vakaahinta
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Vakuutuksenantajan tiedot
Vakuutuksenantaja

Henkilötietojen käsittely

If Vahinkovakuutus Oyj
Suomen sivuliike

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja
noudattaen kulloinkin voimassaolevaa vakuutus- ja
tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme muutoinkin
asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme
asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden
hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri
vaiheissa, kuten vakuutussopimusta tehtäessä,
vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä.
Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen
valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten
ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös
asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin.

Rekisteröity kotipaikka Tukholma
Y-tunnus 1602149-8
Niittyportti 4
02200 Espoo
Puh. 010 15 15 15 (vaihde)
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19
If Skadeförsäkring AB (publ)
10680 Tukholma Ruotsi
Org. nr. 516401-8102
Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät
anna vakuutussopimuslain mukaisia henkilökohtaisia suosituksia vakuutuksista.

Kuluttajansuoja
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen
käsittelyyn, jos olet vakuutuksenottajana tai
korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön.
Toimita tiedot asiasta kuuden kuukauden
kuluessa päätöksestä asiakasvaltuutettu@if.fi
tai Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain
säännökseen. Tallennamme vakuutus- ja korvauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan
kanssa käydyn keskustelun sisällön, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen tekeminen
tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme
puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehittämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä
löytyy osoitteesta: if.fi/henkilotietojen-kasittely.

Ratkaisusuosituksia vakuutuksenantajan tai asiamiehen menettelystä antavat Vakuutus- ja
rahoitusneuvonta (fine.fi), Kuluttajariitalautakunta
(kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain
mukaisten korvausasioiden osalta Liikennevahinkolautakunta (liikennevahinkolautakunta.fi).
Asia voidaan myös saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla kanne käräjäoikeudessa.
Lisätietoja ja yhteydenottolomakkeen asiakasvaltuutetulle löydät osoitteesta if.fi/muutoksenhaku.
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