PRIMUS-HENKI- JA TAPATURMAVAKUUTUS,
VAKUUTUSEHDOT
EHTO PRI 110.4, voimassa 1.1.2019 alkaen.
Primus-vakuutukseen oikeutettu jäsen voi valita itselleen ja puolisolleen Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.1), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.2), pysyvän haitan (3.3) ja kuoleman (3.5) varalta sekä Kuolemantapausturvan (3.4). Alle 25-vuotiaan lapsen Primus-vakuutus sisältää aina Turvat
tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.1), pysyvän haitan (3.3) ja kuoleman (3.5) varalta. 1.12.2015 tai sen jälkeen myönnetyt Primus-vakuutukset sisältävät lisäetuna jokaiselle vakuutetulle myönnetyn Selviytymisturvan kuoleman varalta (3.4). Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva päättää kulloinkin voimassaolevan lisäedun määrän.
Primus-vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Primus-vakuutuksen vakuutusturvat myöntää
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan asiamiehenä toimi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
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VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ
Tapaturma on äkillinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta.
Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen,
lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen
huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä
nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
1.1 Voimassaoloalue
Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa.

ilmailulajeissa, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, varjoliito, purjelento,
kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella
voimailulajeissa, kuten painonnosto, voimannosto ja voimamiesurheilu
amerikkalaisessa ja australialaisessa jalkapallossa sekä rugbyssä
roller derbyssä
nopeus-, syöksy- ja off-pistelaskussa
vapaaottelussa
siipi- ja leijapurjehduksessa
alamäkiluistelussa.

Urheilurajoitus ei koske alle 18-vuotiaita. Urheilurajoitus on voimassa sen
vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 18 vuotta.

1.2 Voimassaoloaika
Primus-vakuutus ja kaikki siihen sisältyvät turvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutuksenottaja eroaa järjestöstä tai kuolee tai jonka aikana järjestösopimus päättyy. Aikuisilla vakuutetuilla on tällöin oikeus jatkaa Kuolemantapausturvaansa vakuutuskirjassa mainittuun
päättymisikään saakka kohdan 1.4 mukaisesti.

Urheilurajoitus koskee seuraavia vakuutusturvia:
1) Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta
2) Turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta.
1.4 Jatko- ja siirto-oikeus
Jatko- ja siirto-oikeus eivät koske Primus-vakuutuksesta tapaturman varalta otettuja turvia eikä Selviytymisturvaa.

Ellei Primus-vakuutus pääty edellä mainittujen syiden johdosta, aikuisten
vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana he
täyttävät järjestösopimuksessa sovitun ja vakuutuskirjassa mainitun päättymisiän. Kahden hengen yhteisturvana otettu Kuolemantapausturva kuitenkin päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vanhempi vakuutetuista täyttää järjestösopimuksessa sovitun ja vakuutuskirjassa mainitun
päättymisiän tai jompikumpi vakuutettu kuolee. Lapsen vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana hän täyttää 25 vuotta.

1.4.1 Jatko-oikeus
Vakuutetulla, joka ei ole vakuutuksenottaja, on oikeus kokonaan tai osittain
jatkaa vakuutusturvaansa ilman terveysselvitystä sellaisella vastaavalla vakuutuksella, joita vakuutusyhtiö jatkamishetkellä myöntää, jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutetun henkilön vakuutusturvan tai antaa sen päättyä
maksamattomana.

Täysajan vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden sekä työssä että vapaa-aikana.

Kun Primus-vakuutuksen Kuolemantapausturva päättyy ennen vakuutuskirjassa ilmoitettua päättymisikää vakuutuksenottajan järjestön jäsenyyden
tai järjestösopimuksen päättymisen vuoksi, vakuutuksenottajalla on oikeus
ilman terveydentilailmoitusta jatkaa Kuolemantapausturvaansa normaalihintaisena yksilöllisenä Kuolemantapausturvana vakuutuksessa, jonka vakuutusmäärä ja päättymisikä ovat enintään samat kuin Primus-vakuutuksessa.
Puolisolla on vastaava jatko-oikeus hänen Kuolemantapausturvansa päättyessä.

Vapaa-ajan vakuutus on voimassa vain vapaa-aikana. Jos tapaturman varalta voimassa olevat vakuutusturvat (3.1, 3.2, 3.3 ja 3.5) ovat voimassa
vain vapaa-aikana, tämä on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutetun jäätyä
eläkkeelle vapaa-ajan vakuutus muuttuu täysajan turvaksi, ja siitä peritään
uutta voimassaoloaikaa vastaavaa maksua.
Vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata tapaturmavakuutuslain tai sitä vastaavien muiden lakien tarkoittamia tapaturmia, jotka sattuvat työmatkalla, vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa tai itsenäisenä yrittäjänä taikka
muussa vastaavassa toiminnassa.

Jos vakuutuksenottaja kuolee, irtisanoo vakuutusturvan tai antaa sen päättyä maksamattomana, on puolisolla oikeus jatkaa Kuolemantapausturvaansa ilman terveydentilailmoitusta normaalihintaisena yksilöllisenä Kuolemantapausturvana vakuutuksessa, jonka vakuutusmäärä ja päättymisikä
ovat enintään samat kuin Primus-vakuutuksessa.

1.3 Voimassaolo urheiltaessa
1.3.1 Urheilurajoitus
Vakuutus ei ole voimassa tapaturmien varalta:
1) vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun
harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti
2) kiipeilylajeissa, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeilyssä
3) jäätikkövaelluksella
4) taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajeissa
5) moottoriurheilussa
6) urheilu- tai laitesukelluksessa

1.4.2 Jatko-oikeuden käyttäminen
Jatko-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa vakuutusturvan päättymisestä. Jatko-oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus katsotaan tehdyksi, kun se on kirjallisena saapunut
vakuutusyhtiöön. Jos jatko-oikeutta on käytetty, vakuutuksenottajalla ei ole
enää oikeutta saattaa vakuutetun päättynyttä vakuutusturvaa voimaan.
Jos vakuutuksen jatkamiseen oikeutettu vakuutettu kuolee ennen kuuden
(6) kuukauden määräajan päättymistä ehtimättä käyttää jatko-oikeuttaan,
katsotaan vakuutuksen olleen hänen osaltaan voimassa entisin ehdoin.
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1.4.3 Siirto-oikeus
Jos vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, täysi-ikäisellä vakuutetulla on
oikeus siirtää voimassaoleva vakuutusturvansa vastaavaan vakuutukseen
ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutuksenottajalla ei tällöin
ole oikeutta pitää vakuutusta voimassa siirretyn turvan osalta.

Hoitokulujen korvaaminen edellyttää, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin
määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön antamia. Lisäksi niiden
tulee olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä.
Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset
lääkärinpalkkiot, tutkimus- ja hoitokustannukset
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvan perusteella myytävien lääkkeiden kustannukset
sairaalan hoitopäivämaksut vakuutuskirjassa merkittyyn päivittäiseen
enimmäiskorvausmäärään saakka
lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden turvakypärän, kuulokojeen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai alkuperäiset hankintakustannukset
lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien korjauskustannukset tai rikkoutuneita vastaavien jälleenhankintakustannukset. Silmälasien korvausmäärästä tehdään silmälasien ikään perustuva vuotuinen 15 %:n vähennys. Vähennystä ei
tehdä käyttöönottovuodelta eikä sitä seuraavalta kalenterivuodelta. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan vuodet
x 15 %. Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään vahingon määrään asti
mahdollisella omavastuulla vähennettynä.
ensimmäisen lääkinnällisen välineen hankintakustannukset
tästä vakuutusturvasta korvatun tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai
kipsaushoidon jälkeisen, lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset. Yhtä tapaturmaa kohden korvataan yksi, enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso.
tästä vakuutusturvasta korvatun tapaturman aiheuttaman plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta
hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön
kanssa.

2 MUITA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
2.1 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat, ellei toisin ole sovittu, vakuutuskirjassa mainitut, Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat henkilöt, joiden kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua,
joka oleskelee yli kuusi (6) kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla. Primusvakuutuksessa vakuutettuina voivat olla vain järjestösopimuksessa määritellyt henkilöt.
2.2 Edunsaaja
Kuolemantapausturvien vakuutusmäärä maksetaan omaisille ja muut vakuutuskorvaukset vakuutetulle itselleen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa vakuutusyhtiöön. Primus-vakuutuksiin
lisäetuna myönnetty Selviytymisturva vakuutetun kuoleman varalta maksetaan vakuutetun kuolinpesälle, ellei vakuutuksessa ole voimassaolevaa
kuolemantapausturvan edunsaajamääräystä.
2.3 Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät
Primus-vakuutusten maksuun vaikuttavat muun muassa vakuutuksen
myöntämishetki, vakuutetun ikä, vakuutusturvan laajuus sekä etuasiakkuus.
Maksuun vaikuttavat myös vakuutusmäärä ja omavastuu. Lisäksi hoitokuluturvien maksut määräytyvät vakuutetun asuinpaikan mukaan.
Maksuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri henkilövakuutuksissa ja -turvissa.
Jos etuasiakkuus vaikuttaa vakuutusmaksuun, siitä on kerrottu tarkemmin
vakuutuskirjassa.

Hoitokulukorvausta ei makseta
1) kuntoutuksesta eikä fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
2) puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta-, psykologisesta tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta
3) matka- ja yöpymiskuluista
4) päivähoidosta, koti- tai kodinhoidosta ym. välillisistä kustannuksista.

Vakuutusmaksuun voivat vaikuttaa myös vakuutus- ja vahinkohistoria.
Maksu ei kuitenkaan muutu sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.
Primus-vakuutusten maksut muuttuvat vakuutuskauden vaihtuessa, kun vakuutetun ikä kasvaa ja/tai asuinpaikka tai vakuutusturvan laajuus on muuttunut. Primus-vakuutuksessa maksut voivat lisäksi muuttua muun muassa
järjestökohtaisen vahinkokehityksen perusteella.

Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan. Lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamasta kotikäynnistä tai hoidosta vakuutetun
luona ei makseta korvausta siltä osin kuin kustannus ylittää kohtuullisen
kustannustason vastaavasta hoidosta hoitolaitoksessa.

Primus-vakuutusten laajuus ja vakuutusmäärät voivat muuttua vakuutetun
iän tai eläkkeelle siirtymisen johdosta vakuutuksen voimassaoloaikana
näissä ehdoissa tai vakuutuskirjassa mainitulla tavalla.
2.4 Indeksitarkistukset
Vakuutusturvien vakuutusmäärät, omavastuut ja vakuutusmaksut tarkistetaan vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa indeksillä. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden syyskuun pistelukua.

Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain mukaan, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea niistä takaisin lain mukainen osuus.
3.2 Turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden
varalta
Tästä vakuutusturvasta maksetaan vakuutetun tapaturmasta aiheutuneelta
työkyvyttömyysajalta vakuutuskirjaan merkittyä päivärahaa. Jos Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa samalta työkyvyttömyysajalta osasairauspäivärahaa, maksettava päiväraha on puolet (½) vakuutuskirjaan merkitystä päivärahasta. Korvaaminen edellyttää, että tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana ja jatkuva vakuutusturva on voimassa työkyvyttömyyden aikana.

Hoitokuluturvat (3.1) tarkistetaan kuluttajahintaindeksin terveys-hyödykeryhmän mukaisesti ja muut turvat elinkustannusindeksin mukaisesti.
2.5 Vakuutusyhtiön oikeus valita hoitopaikka
Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita palveluntuottaja, jolle vakuutettu ohjataan
tutkimukseen tai hoitoon.
3 VAKUUTUSTURVAT
3.1 Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta
Tästä vakuutusturvasta korvataan jäljempänä mainitut tapaturman hoidosta
syntyneet kohtuulliset kulut siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain perusteella ja joita ei ole korvattu muusta
vakuutuksesta.

Jos Primus-vakuutus on päättynyt vakuutuksenottajan jäsenyyden päättymisen tai kuoleman johdosta ennen järjestösopimuksessa mainittua turvan
päättymisikää tai järjestösopimuksen päättymisen vuoksi, päivärahaa korvataan enintään kolmen vuoden ajalta tapaturmapäivästä lukien, kuitenkin
enintään vakuutuskirjaan merkityltä ajalta ja enintään alkuperäiseen turvan
päättymispäivään saakka.

Korvaaminen edellyttää, että vakuutusturva on voimassa kulujen syntymishetkellä ja tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana. Korvaus maksetaan tapaturman sattumishetkellä voimassaolevien vakuutusehtojen ja -määrien mukaisesti.

Työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka on kykenemätön tekemään tavanomaisia työtehtäviään.

Jos Primus-vakuutus on päättynyt vakuutuksenottajan jäsenyyden päättymisen tai kuoleman johdosta ennen järjestösopimuksessa mainittua turvan
päättymisikää tai järjestösopimuksen päättymisen vuoksi, hoitokuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajalta tapaturmapäivästä lukien, kuitenkin
enintään turvan jäljellä olevaan vakuutusmäärään ja alkuperäiseen päättymispäivään saakka.

Päivärahaa maksetaan niin monelta päivältä kuin työkyvyttömyyttä on jatkunut yhtäjaksoisesti yli vakuutuskirjaan merkityn omavastuuajan.
Korvauksen maksaminen ja omavastuuajan laskeminen alkavat aikaisintaan lääkärinhoidon alkamispäivästä. Päivärahaa maksetaan kuukausittain
jälkikäteen.

Korvattavia ovat vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu itse joutuisi maksamaan. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Päivärahaa maksetaan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty aika,
jonka jälkeen turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta päättyy.

Hoitokulukorvausta maksetaan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty
määrä, jonka jälkeen turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta
päättyy.

Päivärahaa ei makseta, jos työkyvyttömyys aiheutuu yksinomaan vakuutetun ilmoittamista oireista, eikä lääkärintutkimuksissa löydy mitään tapaturmaan viittaavaa.
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3.3 Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta
Tästä vakuutusturvasta maksetaan korvausta vakuutetulle sattuneen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Korvausta maksetaan, jos tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään 2 (10 %). Tapaturman sormille tai silmille aiheuttamista vammoista maksetaan kuitenkin
korvausta vähintään haittaluokan 1 (5 %) mukaisesta pysyvästä haitasta.

4 VAKUUTUSTURVIEN KIINTEÄT RAJOITUKSET
4.1 Kaikkia vakuutusturvia koskevat kiinteät rajoitukset
4.1.1 Alkoholi, lääkkeet ja huumaavat aineet sekä nikotiini
Korvausta ei makseta, jos sairaus tai työkyvyttömyys on aiheutunut vakuutetun käyttämästä alkoholista, muusta huumaavasta aineesta tai lääkeaineen väärinkäytöstä. Korvausta ei makseta myöskään alkoholin, lääkkeiden, huumeiden, nikotiinin tai muiden aineiden käytön aiheuttamasta
riippuvuudesta tai sen hoidosta. Nämä rajoitukset eivät koske Kuolemantapausturvaa (3.4).

Korvaaminen edellyttää, että tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.

4.1.2 Muun sairauden tai vian myötävaikutus
Jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan hoitokulu-, päiväraha-, sairaalapäiväraha- ja haittakorvauksia vain
siltä osin kuin hoitokulut, työkyvyttömyys, sairaalahoito ja pysyvä haitta on
katsottava korvattavasta tapaturmasta aiheutuneiksi.

Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haitan määrittelyssä otetaan huomioon vamman laatu,
mutta ei vammautuneen yksilöllisiä olosuhteita kuten ammattia tai harrastuksia.
Pysyvän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain haittaluokituksista antaman päätöksen (1649/2009) mukaan. Yksi haittaluokka vastaa viiden (5) prosentin haitta-astetta. Esimerkiksi haittaluokan 2 mukainen haitta-aste on 10 prosenttia ja suurin,
haittaluokan 20 mukainen haitta-aste tarkoittaa 100 prosentin haittaa.

Tapaturmassa vahingoittuneiden hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
4.1.3 Sota ja aseellinen selkkaus
Vakuutusturvat eivät ole voimassa vakuutetun osallistuessa sotaan tai
aseelliseen selkkaukseen eivätkä vakuutetun palvellessa kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin liittyvissä tehtävissä. Tämä rajoitus ei
koske Kuolemantapausturvaa (3.4) vakuutetun palvellessa kansainvälisissä
rauhanturvaamis- tai niihin liittyvissä tehtävissä edellyttäen, että vakuutetun
kuollessa on kulunut vähintään vuosi vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta
sekä vakuutuksen voimaansaattamisesta terveysselvityksellä.

Korvaus on määritellyn haittaluokan mukaisen prosenttiluvun osoittama osa
vahinkohetken vakuutusmäärästä. Mikäli tapaturman aiheuttama pysyvä
haitta on vähintään haittaluokan 10 (50 %) mukainen pysyvä haitta, maksetaan korvaus kaksinkertaisena. Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos haitta-aste nousee
ennen kuin kolme (3) vuotta on kulunut siitä, kun pysyvästä haitasta annettiin ensimmäinen päätös, maksetaan haittaluokan korotusta vastaava lisäkorvaus. Haitta-asteen myöhäisempi nousu ei oikeuta lisäkorvaukseen.

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauksesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei
olisikaan osallistunut mainittuihin toimiin. Jos vakuutettu on aloittanut ulkomaan matkansa ennen aseellisten toimien alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, sovelletaan tätä ehtokohtaa vasta kun 14 vuorokautta on kulunut
aseellisten toimien alkamisesta. Jos kyseessä on suursota, sovelletaan tätä
ehtokohtaa heti. Suursodalla tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa. Tämä rajoitus ei
koske Kuolemantapausturvaa (3.4).

Pysyvän haitan korvauksena maksetaan enintään haittaluokan 20 (100 %)
mukainen korvaus, jonka jälkeen turva tapaturman aiheuttaman pysyvän
haitan varalta päättyy.
Pysyvän haitan korvausta ei makseta, jos
1) tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on alle 2 (10 %),
lukuun ottamatta silmien ja sormien vammoja
2) tapaturman silmille tai sormille aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on alle 1 (5 %)
3) pysyvä haitta ilmenee myöhemmin kuin kolmen (3) vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.

Vakuutussopimuslaissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta kun
vakuutettuna olevan Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan henkilön
kuolema tai työkyvyttömyys aiheutuu Suomeen kohdistuvasta aseellisesta
hyökkäyksestä tai sodasta.

3.4 Kuolemantapausturva
Tästä vakuutusturvasta maksetaan kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä edunsaajille vakuutetun kuoltua. Vakuutusmäärän maksamisen edellytyksenä on, että vakuutusturva on voimassa kuolinhetkellä. Päättyneen
Primus-vakuutuksen vakuutusmäärä maksetaan kuitenkin myös, jos vakuutettu kuolee turvan voimassa ollessa sattuneen tapaturman seurauksena
kolmen (3) vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta.

4.1.4 Ydinvahinko
Korvausta ei makseta, jos sairaus, vamma, työkyvyttömyys tai kuolema on
aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta
tapahtumasta, riippumatta asianomaisen, vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.

Vakuutusmäärää ei makseta, jos vakuutettu on tehnyt itsemurhan vuoden
kuluessa vastuun alkamisesta tai siitä, kun vakuutus viimeksi terveysselvityksin saatettiin voimaan. Rajoitusehtoa sovelletaan vakuutetun iästä ja
mielentilasta riippumatta.

4.2 Tapaturman varalta voimassa olevia turvia
Jos vakuutusturva on voimassa vain tapaturmien (turvat 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.5)
varalta, noudatetaan ehtokohdan 4.1 rajoitusten lisäksi seuraavia rajoituksia.

Kuolemantapausturva voi olla joko tasasummainen tai alenevasummainen.
Tasasummaisessa kuolemantapausturvassa vakuutusmaksu nousee vakuutetun iän perusteella vakuutusaikana. Alenevasummaisessa kuolemantapausturvassa vakuutusmäärä alenee vakuutetun iän perusteella vakuutusaikana.

4.2.1 Tapaturmana ei korvata
1) vammaa eikä kuolemaa, joka on aiheutunut vakuutetun sairaudesta,
viasta tai vammasta. Jos vammaan tai kuolemaan on olennaisesti
myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, korvausta
ei makseta.
2) tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa tai vammaa eikä tuki- tai liikuntaelimistön rappeutumisia, vaikka ne olisivat olleet oireettomia
ennen tapaturmaa
3) hyönteisen tai punkin pureman tai piston aiheuttamaa tartuntatautia tai
sairautta seurauksineen
4) vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavassa
tarkoituksessa käytetyn aineen aiheuttamaa myrkytystä seurauksineen
5) puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutunutta vauriota,
vaikka siihen olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
6) psyykkisiä seurauksia, jotka eivät ole seurausta tapaturman aiheuttamasta aivovammasta
7) vammaa eikä kuolemaa, joka on aiheutunut itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä.

Kuolemantapausturva voi olla joko yhden hengen turva tai kahden hengen
yhteisturva.
Jos kahden hengen yhteisturvalla vakuutetut henkilöt kuolevat samanaikaisesti ja kuolemantapausmäärät ovat yhtä suuret, vakuutusmäärä maksetaan puoliksi kummankin vakuutetun edunsaajille, ellei muuta ole määrätty
Jos vakuutusmäärät ovat erisuuruiset, pienempi vakuutusmäärä maksetaan
puoliksi kummankin vakuutetun edunsaajille ja suuremman vakuutusmäärän edunsaajille maksetaan lisäksi vakuutusmäärien erotus.
3.5 Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta
Tästä vakuutusturvasta maksetaan kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä edunsaajille vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti. Vakuutusmäärän
maksaminen edellyttää, että tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.
Vakuutusmäärää ei makseta, jos vakuutettu kuolee myöhemmin kuin kolmen (3) vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.
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4.2.2 Leikkaus-, hoito- ja muut lääkinnälliset toimenpiteet
Vakuutuksesta ei korvata vammaa tai kuolemaa, joka on aiheutunut sairauden tai ruumiinvian hoitamiseksi suoritetusta leikkaus-, hoito- tai muusta
lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei sitä ole suoritettu tästä vakuutuksesta
korvattavan vamman hoitamiseksi.
5 HOITOKULUKORVAUKSEN HAKEMINEN
Korvaukseen oikeutetun tulee itse maksaa hoitoon liittyvät kulut ja sen jälkeen hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan
(Kansaneläkelaitoksen) toimistolta kuuden (6) kuukauden kuluessa kulujen
maksupäivästä. Säilytä Kelan korvauslaskelma, kopiot Kelalle toimitetuista
kuiteista ja alkuperäisinä ne kuitit, joista Kela ei maksa korvausta. Pyydettäessä nämä on toimitettava Ifille.
Korvausta on haettava Ifistä viimeistään vuoden kuluttua sen vakuutuskauden päättymisestä, jonka aikana hoitokulut ovat syntyneet.
Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen, josta on vähennetty omavastuu sekä
mahdolliset Kelan korvausosuudet.
Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty
edellä mainitun kuuden (6) kuukauden määräajan laiminlyönnin tai muun
syyn johdosta, korvauksesta vähennetään se osuus, jonka Kela olisi maksanut sairausvakuutuslain perusteella.
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