Sinä & Minä Plus -syöpävakuutus
Joka vuosi suuri määrä suomalaisia sairastuu syöpään. Syöpädiagnoosi on lähes aina taloudellinen rasite, sillä
hoitojaksojen aikana sairastuneelle tulee yleensä erilaisia kuluja tai ansionmenetyksiä. Chubb on kehittänyt
Ellos Finland Oy:n asiakkaille tämän vakuutuksen. Kyseessä on laaja syöpävakuutus, joka maksaa korvausta
erilaisista syöpätyypeistä. Paitsi tyypillisimmät syöpämuodot, naisilla rinta – ja miehillä eturauhassyöpä, kattaa
Sinä & Minä Plus -syöpävakuutus myös esimerkiksi keuhko-, maksa-, suoli- ja vatsasyövän.

Apua heti syöpädiagnoosin jälkeen.
Sinä & Minä Plus -syöpävakuutus maksaa huomattavan kertakorvauksen sairastuessasi ensimmäistä kertaa syöpään.
Veroton korvaus syöpädiagnoosista on 24 000 € ja korvauksen käyttötarkoituksen päätät itse. Lisäksi vakuutuksesta
maksetaan 1 000 euron korvaus kuntoutuksesta kylpylässä tai vastaavassa hoitolaitoksessa. Kuntoutustuki maksetaan
kuitteja vastaan.

Korvattavan syövän määritys.
•
•
•
•
•

Pahanlaatuinen kasvain
Patologin tekemä diagnoosi
Esiasteita ei korvata
Kohdunkaulan syövän esiasteita tai ihosolujen pahanlaatuisia muutoksia ei korvata
Varhaisasteella olevaa eturauhassyöpää ei korvata

Lue lisää ehtokohdasta 5.0 Vakuutuksen sisältö.

Kuka voi ottaa vakuutuksen?
Vakuutuksen voi ottaa 16 – 64 – vuotias henkilö itselleen tai puolisolleen. Sinun ja puolisosi on vastattava vakuutusta
hakiessanne terveysselvityksen kysymyksiin, joiden perusteella Chubb joko myöntää vakuutuksen tai hylkää hakemuksen. Kysymyksiin voi vastata puhelimitse.

Milloin vakuutus astuu voimaan?
Vakuutus astuu voimaan, kun Chubb hyväksyy terveysselvityksen. Chubbin korvausvastuu alkaa kuitenkin vasta, kun
90 päivää on kulunut vakuutussopimuksen alkamisesta. Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialla
maailmassa.

Milloin vakuutus päättyy?
Vakuutus päättyy, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta tai kun Chubb on maksanut hänelle vakuutuskorvauksen. Voit myös
itse irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa.

Vakuutusmaksutaulukko €/kk
Vakuutuksen hinta määräytyy vakuutetun iän mukaan sekä sen mukaan, tupakoiko vakuutettu vai ei. Ellos Finland Oy
laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta. Katso kuukausihintasi vakuutusmaksutaulukosta. Vakuutusmaksu
nousee hintataulukon mukaisesti vakuutetun täyttäessä vuosia.
Ikä
18-20
21-29
30-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Ei tupakoiva (€/kk)
10,90
10,90
13,90
16,90
22,90
29,90
35,90
45,90

Tupakoiva (€/kk)
10,90
10,90
13,90
18,90
27,90
38,90
55,90
82,90

Tärkeimmät rajoitukset
•
•

Vakuutuksesta ei makseta korvausta hoito – tai lääkekuluista.
Korvausta ei makseta, mikäli vakuutettu kuolee 30 päivän kuluessa syövän diagnosoinnista.

Muihin rajoituksiin voit tutustua ehtokohdassa 6.0 Vakuutusturvan rajoitukset.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin
Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Museokatu 8, 00100 Helsinki. Chubb European Group
SE on yhtiö, jonka toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS
Nanterre, kotipaikka: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska.
Chubb European Group SE:n täysin maksettu osakepääoma on 896 176 662 € ja yhtiö on Autorité de contrôle
prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
Sivuliikkeen toiminta on myös Finanssivalvonnan valvonnassa.

