Zmarta Tuloturva -vakuutus
Vakuutustietolomake

Vakuutusyhtiö:

Maiden General Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516404-1003.

Vakuutus:

Tuloturvavakuutus Zmartan asiakkaille työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle.

Tämä vakuutustietolomake sisältää yhteenvedon vakuutusturvasta. Täydelliset tiedot Zmartan Tuloturvasta löydät
vakuutuskirjasta sekä Tuloturvavakuutuksen vakuutusehdoista. Lue nämä asiakirjat hyvin varmistaaksesi, että vakuutus vastaa
tarpeitasi.

Mikä on Zmartan Tuloturva -vakuutus?

Tämä on tuloturvavakuutus, mistä maksetaan korvausta vakuutusehtojen mukaisesti tilanteissa, jos tulet tilapäisesti
työkyvyttömäksi tai joudut työttömäksi.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?
Esimerkkejä vakuutuksen rajoitusehdoista:

ü Työkyvyttömyys
Vakuutuksesta korvataan, jos vakituisessa
työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen
ammatinharjoittaja on täysin työkyvytön
tapaturman tai sairauden seurauksena.
Työkyvyttömyyden johdosta korvausta maksetaan
työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen
vakuutusmäärän mukaisesti.

ü Työttömyys
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos
vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai
itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi
vakuutuksen voimassaoloaikana ilman omaa syytä.
Työttömyyden johdosta korvausta maksetaan
työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen
vakuutusmäärän mukaisesti.

û Vakuutuksesta ei korvata sairauden tai

vamman aiheuttamaa työkyvyttömyyttä,
jos oireet olivat näkyvissä tai olleet
olemassa ennen vakuutuksen alkamista,
vaikka diagnoosi tai syy voidaan todeta
vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen.

û Vakuutus ei kata korvauksia

työttömyydestä, joka on johtunut
lomautuksesta, määräaikaisesta
työsopimuksesta, koeajasta, projekti- tai
kausityöstä. Etuutta ei myöskään makseta,
jos työttömyys johtuu irtisanomisesta
henkilökohtaisista syistä tai jos vakuutettu
on itse irtisanoutunut.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

!

Vähimmäisaika – Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika
lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden
aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta
vakuutuksessa ei ole vähimmäisaikaa.

!

Odotusaika – Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa
vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta.

!

Korvausaika – Korvausta maksetaan jokaisesta työkyvyttömyys- tai työttömyysjaksosta enintään 12 kuukautta.
Korvauksia voidaan maksaa vakuutuksen voimassaoloajalta yhteensä enintään 24 kuukautta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
ü Voidaksesi ottaa vakuutuksen, sinun tulee asua vakituisesti Suomessa.
ü Vakuutus kattaa vakuutustapahtumat kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Sinun tulee antaa vakuutusta ottaessasi kaikki vakuutusyhtiön pyytämät tiedot ja täyttää vakuutuksen
myöntöehdot.
• Vahinkotilanteessa Crawford & Company Finland Oy (Crawford) käsittelee vahingot vakuutuksenantajan puolesta.
Siksi sinun on tehtävä korvaushakemus Crawfordille kirjallisesti mahdollisimman pian vakuutustapahtuman
jälkeen. Voit ilmoittaa vahingosta osoitteessa www.vahingot.com tai voit tilata korvaushakemuksen sähköpostilla
osoitteesta Maiden@crawford.fi tai puhelimitse numerosta 09-2513 7562.
• Sinun on toimitettava kaikki Crawfordin pyytämät asiakirjat, jotta oikeutesi vakuutuskorvaukseen voidaan käsitellä.
• Sinulla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Crawfordille, jos saat uuden työpaikan tai sinusta tulee yrittäjä tai jos
työttömyyskorvaus lakkaa siltä ajalta, kun Maiden General maksaa sinulle työttömyysetuuksia. Sinulla on myös
velvollisuus ilmoittaa Crawfordille, jos työkykysi palautuu tai jos työkyvyttömyys- tai työttömyyskorvaus Kelalta tai
työttömyyskassalta lakkaa kokonaan tai osittain.

Kuinka ja milloin suoritan vakuutusmaksun?
Vakuutusmaksu veloitetaan kuukausittain antamiesi maksukorttitietojen perusteella tai voit maksaa maksun
sähköpostilla saamasi maksulinkin kautta verkkopankissasi. Vakuutusmaksu maksetaan kuukausittain First Insurance
Baltics UAB:lle.

Milloin vakuutusturva alkaa ja milloin se päättyy?
•
•

Vakuutusturva tulee voimaan, kun olet tehnyt vakuutushakemuksen Zmartalle ja vakuutuksen myöntöehdot
täyttyvät.
Vakuutus päättyy esimerkiksi:
- kun täytät 65 -vuotta,
- kun jäät eläkkeelle tai työskentelet alle 17 tuntia viikossa,
- jos peruutat tai irtisanot vakuutuksen
- sinulle on maksettu korvauksia yhteensä 24 kuukaudelta.
- Jätät vakuutusmaksun maksamatta
- kuolemantapauksessa

Miten irtisanon vakuutuksen?
Vakuutettuna sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus milloin tahansa olemalla yhteydessä Zmartan
asiakaspalveluun osoitteessa info@zmarta.fi.

