Minä & Me - tapaturmavakuutus
Lisäturvaa Elloksen asiakkaille sekä heidän perheenjäsenilleen.
Pienikin tapaturma on aina ikävä ja pelottava yllätys. Mutta mitä tapahtuu, kun tapaturman seuraukset ovat niin vakavat,
että normaali toimintakyky heikkenee pysyvästi? Arkirutiinit menevät uusiksi ja niin monet itsestään selvät asiat eivät
yhtäkkiä enää onnistukaan. Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Ellos Finland Oy:n asiakkaille lisäturvaksi
Minä & Me – tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa, kaikkialla maailmassa.

Minä & Me – tapaturmavakuutus pitää sisällään kolme mielenkiintoista korvauselementtiä:
1. Korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta
Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan 5–100 % haitta-asteen mukaan. Maksimikorvauksen määrä
riippuu valitusta korvaustasosta. Veroton kertakorvaus maksetaan lopullisen haitta-asteen vahvistamisen jälkeen
suhteessa haitta-asteen laajuuteen, yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Haitta-asteen määrittelee vakuutusyhtiön lääkäri oman hoitavan lääkärin lausunnon perusteella ja määritys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön
haittaluokitukseen.
Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta, jonka vamma aiheuttaa vakuutetulle ja joka ei parane. Korvaukseen oikeuttaa vamma, joka aiheuttaa väh. 5 %:n fyysisen toimintakyvyn alenemisen kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta. Jos tapaturma aiheuttaa vammoja useisiin ruumiinosiin, korvaus maksetaan korkeintaan 100 %:ksi arvioidun
haitta-asteen mukaan. Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua vahinkoseuraamuksesta lisääntynyt haitta-aste ei oikeuta
korvaukseen.
2. Korvaus tapaturman aiheuttamasta luunmurtumasta
Vakuutuksesta maksetaan korvausta tapaturman aiheuttamasta luunmurtumasta. Verottoman kertakorvauksen määrä
riippuu valitusta korvaustasosta eikä siihen vaikuta murtuneiden luiden lukumäärä. Korvaus luunmurtumasta ei koske
sormia, varpaita tai nenän tai hampaiden luita eikä se korvaa osteoporoosin aiheuttamaa luunmurtumaa.
3. Sairaalakulukorvaus
Vakuutuksesta maksetaan korvausta kohtuullisista hoitokuluista niiltä päiviltä, joina vakuutettua on vakuutuksen voimassaolon aikana sattuneen tapaturman vuoksi hoidettu lääkärin määräyksestä potilaana sairaalassa yli 24 tunnin ajan.
Korvauksen enimmäismäärä per vuorokausi riippuu valitusta korvaustasosta. Korvausta maksetaan kuitteja vastaan
enintään 30 päivältä.

Kuka voi ottaa vakuutuksen?
Vakuutuksen voi ottaa 18–74 – vuotias Ellos-asiakas itselleen sekä puolisolleen. Vakuutukseen voi liittää
myös perheen alle 18-vuotiaat lapset. Vakuutus on voimassa kunnes vakuutettu aikuinen täyttää 75 vuotta tai kunnes
vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen. Vakuutetun lapsen turva päättyy hänen täyttäessä 18 vuotta. Lisävakuutetun
vakuutus päättyy aina päävakuutetun vakuutuksen päättyessä.

Mitä vakuutus maksaa?
Vakuutuksessa on useampi korvaustaso, joista asiakas voi valita mieleisensä. Vakuutuksesta maksettavien korvausmäärien suuruus sekä vakuutusmaksu riippuvat valitusta korvaustasosta. Vakuutusmaksu laskutetaan Ellos–laskun
kautta
Korvauselementti
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
Tapaturman aiheuttama luunmurtuma
Sairaalakulukorvaus, max 30 päivän
ajalta

Taso 1
Max. 40 000 €
400 €
Max. 40 € / vrk

Taso 2
Max. 50 000 €
500 €
Max. 50 € / vrk

Taso 3
Max. 60 000 €
600 €
Max. 60 € / vrk

Mitä vakuutus maksaa?
Päävakuutettu (Elloksen asiakas)
Päävakuutettu ja puoliso
Päävakuutettu ja yksi lapsi
Päävakuutettu ja kaksi tai useampi lasta

Taso 1
11,90 €
21,90 €
18,90 €
24,90 €

Taso 2
13,90 €
26,90 €
22,90 €
30,90 €

Taso 3
16,90 €
32,90 €
27,90 €
36,90 €

Koko perhe(päävakuutettu, puoliso ja alle 34,90 €
18 –vuotiaat lapset)

42,90 €

51,90 €

Kiinnostuitko?
Voit ottaa vakuutuksen soittamalla Chubbin asiakaspalveluun (09) 6861 5151, johon voit soittaa paikallisverkkomaksun
hinnalla tai sähköpostitse asiakaspalvelu@chubb.com.

Tärkeimmät rajoitukset
Vakuutus ei korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Karvausta ei makseta vakuutetun sairauden, vamman tai ruumiinvian aiheuttamasta vahinkotapahtumasta. Vakuutus ei korvaa tapaturmaa, joka on syntynyt vakuutetun harjoitettua
esimerkiksi ammattimaista urheilua, kamppailu – tai ilmaurheilulajia. Muihin rajoituksiin voit tutustua vakuutusehtojen
kohdassa 6.0 Vakuutusturvan rajoitukset. Vakuutusehdot löydät ja voit tallentaa osoitteesta ellos.fi.

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.

