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Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille 
 
1  Vakuutuksen sisältö ja sovellettava laki  
Vakuutuksen sisältö määritellään sopimuksessa, näissä ehdoissa 
ja laskuperusteissa. Vakuutukseen sovelletaan Suomen lainsää-
däntöä.  

2  Vakuutusturvan määrä  
Vakuutussopimuksessa on määritelty valitut turvat ja vakuutus-
turvan määrä. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman perus-
teella ja vakuutustapahtuman ajankohdan suuruisena.  

3 Vakuutustapahtumat  
3.1 Turva kuoleman varalta  
Kuolemanvaraturvassa vakuutustapahtuma, jonka perusteella 
vakuutusturvan määrä korvataan, on vakuutetun kuolema vakuu-
tusturvan ollessa voimassa. 

3.2 Turva vakavan sairauden varalta  
Vakuutusturvan määrä korvataan, jos vakuutetulla turvan voi-
massa ollessa todennetaan 

3.2.1 syöpä. 
Korvattavuus edellyttää, että vakuutetulla todennetaan pahanlaa-
tuinen syöpä lääketieteellisesti yleisesti hyväksyttävällä tavalla 
histologisesti tai sytologisesti kudos- tai solunäytteestä. 

Seuraavien sairauksien todentaminen ei oikeuta korvaukseen: 
- ihosyöpä, joka ei ole lähettänyt etäpesäkkeitä tai 
- syövän esiaste tai alkava syöpä. 

 
3.2.2 sydäninfarkti. 
Korvattavuus edellyttää, että turvan voimassa ollessa vakuutetul-
la todennetaan sydäninfarkti sairauden akuuttivaiheessa.  

3.2.3  sepelvaltimon ohitusleikkaus.  
Tällä tarkoitetaan kirurgista leikkausta yhden tai useamman 
sepelvaltimon ahtauman ohittamiseksi valtimo- tai laskimosiirrän-
näisellä. Lääkärin suositeltua valtimon ahtauman hoidoksi ensi-
sijaisesti pallolaajennusta ei korvausta suoriteta, vaikka hoito 
toteutettaisiin ohitusleikkauksella.  

3.2.4 munuaisten vajaatoiminta.  
Munuaisten vajaatoiminnalla tarkoitetaan vaikea-asteista, palau-
tumatonta molempien munuaisten toiminnanvajausta, jonka 
vuoksi on aloitettu toistuva dialyysihoito.  

3.2.5 aivohalvaus. 
Aivohalvauksella tarkoitetaan aivokudoksen kuoliota tai aivove-
renvuotoa, johon liittyy pysyvä, vähintään keskivaikea (STM:n 
asetuksen 1649/2009 mukainen haittaluokka vähintään 6) neuro-
loginen muutos, kuten toispuoleinen halvaus tai laaja tuntohäiriö. 
Alle vuorokauden kestävät aivoverenkierron häiriöt (TIA-
kohtaukset) eivät oikeuta korvaukseen.  

3.2.6  suuri elinsiirto. 
Suurella elinsiirrolla tarkoitetaan vakuutetun sydämen, keuhkojen, 
maksan, haiman tai munuaisten elinsiirtoa tai luuydinsiirtoa. 
Haimasolujen siirto ei oikeuta korvaukseen.  

3.3. Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta 
Vakuutetulla on oikeus vakuutuskorvaukseen, jos hän vakuutuk-
sen voimassa ollessa sairauden tai vamman johdosta on tullut 
pysyvästi työkyvyttömäksi. 
 
Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka lopullisesti 
on menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä kaiken 
todennäköisyyden mukaan enää kykene muuhunkaan työhön, 
jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle 
sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. 
 
 
 

3.4. Turva tapaturmasta aiheutuvan kuoleman, pysyvän 
työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta 
Vakuutuskorvaus maksetaan, jos vakuutettu tapaturmaisesti 
kuolee tai jos turvan voimassaoloaikana sattuneesta tapaturmas-
ta aiheutuu vuoden kuluessa vakuutetulle jokin seuraavista 
vakuutustapahtumista: 
- Toisen käden tai molempien käsien pysyvä ja täydellinen 

(STM:n asetuksen 1649/2009 haittaluokka 10 tai suurempi) 
käyttökyvyttömyys tai amputointi ranteesta tai sen yläpuolel-
ta. 

- Toisen jalan tai molempien jalkojen pysyvä ja täydellinen 
(STM:n asetuksen 1649/2009 haittaluokka 10 tai suurempi) 
käyttökyvyttömyys tai amputointi reiden tasolta tai sen ylä-
puolelta. 

- Näkökyvyn pysyvä menetys yhdestä silmästä tai molemmis-
ta silmistä. Näkökyvyn menetyksellä tarkoitetaan, että se la-
sikorjauksella on 0.1 tai vähemmän. 

- Kuulon pysyvä ja täydellinen menetys toisesta korvasta tai 
molemmista korvista, ilman kuulokojetta määritetyn keskiar-
vokuulon taajuuksilla 500, 1000 ja 2000 Hz alenema 90 
dB tai enemmän. 

- Puhekyvyn pysyvä ja täydellinen menetys. 
- Pysyvä työkyvyttömyys. 

Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka lopulli-
sesti on menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä 
kaiken todennäköisyyden mukaan enää kykene muuhun-
kaan työhön, jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pi-
dettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon tur-
vaavana. Myös yli yhden, mutta alle kolmen vuoden kuluttua 
tapaturmasta aiheutunut pysyvä työkyvyttömyys korvataan. 

 
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja odottamaton ruumiinvamman 
aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapa-
turmana ei pidetä vamman syntymistä hitaasti poikkeuksellisen 
olosuhteen tai liikkeen aiheuttamana. 

4 Korvausrajoitukset  
4.1 Turva kuoleman varalta  
Korvausta ei makseta, jos vakuutetun kuolema välittömästi tai 
välillisesti johtuu  
- useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä,  
- sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta, mellakasta 

tai terrorismista, 
tai jos vakuutettu teki itsemurhan ennen kuin vuosi oli kulunut 
vastuun alkamisesta.  

 
4.2 Turva vakavan sairauden varalta  
Korvausta ei makseta, jos vakuutustapahtuma johtuu välittömästi 
tai välillisesti 
- tapaturmasta,  
- alkoholin, huumaavan aineen tai lääkkeen käytöstä,  
- HIV-tartunnasta tai AIDSista,  
- sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta, mellakasta 

tai terrorismista,  
- useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä tai  
- vakuutetun itsemurhayrityksestä. 
 
4.3. Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta 
Korvausta ei makseta, jos pysyvä työkyvyttömyys johtuu välittö-
mästi tai välillisesti 
- alkoholin, huumaavan aineen tai lääkkeen käytöstä 
- sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta, mellakasta 

tai terrorismista, 
- useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä, 
- vakuutetun itsemurhayrityksestä 

tai jos se alkaa alle kuukautta ennen vakuutetun kuolemaa 
tai jos se on vakuutetun tahallisesti aiheuttama. 
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4.4. Turva tapaturmasta aiheutuvan kuoleman, pysyvän 
työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta 
Korvausta ei makseta, jos vakuutustapahtuma johtuu välittömästi 
tai välillisesti 
- sairaudesta tai jo ennen turvan voimaantuloa syntyneestä 

ruumiinviasta tai vammasta, 
- äkillisestä voimanponnistuksesta tai liikkeestä, jos vammaan 

ei anneta lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa, 
- bakteerin tai viruksen aiheuttamasta tartunnasta, 
- leikkaus-, hoito- tai muusta lääketieteellisestä toimenpitees-

tä, 
- lääkkeen, alkoholin tai muun huumaavan aineen aiheutta-

masta myrkytyksestä, 
- kilpaurheilusta tai sen harjoittelusta, 
- seuraavien toimintojen harjoittamisesta: 

- moottoriurheilu, 
- ilmaurheilu, kuten esimerkiksi laskuvarjohyppy, purje-

lento, benjihyppy, riippuliito, 
- nopeus- tai syöksylasku, freestyle tai laskettelumerkitty-

jen rinteiden ulkopuolella, 
- laitesukellus 
- kiipeilylajit, kuten esimerkiksi vuori-, kallio- tai seinäkii-

peily 
- voimailulajit tai kuntosaliharjoittelu 
- kontakti- tai kamppailulajit 

- sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta, mellakasta 
tai terrorismista, 

- useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä, 
- itsemurhasta ennen kuin vuosi on kulunut vastuun alkami-

sesta tai 
- vakuutetun itsemurhayrityksestä. 
 
Korvausta pysyvän työkyvyttömyyden johdosta ei makseta, jos 
vakuutettu on tapaturman sattuessa saanut vanhuuseläkettä, 
varhennettua vanhuuseläkettä, työttömyyseläkettä, työkyvyttö-
myyseläkettä, kuntoutustukea, yksilöllistä varhaiseläkettä tai 
vastaavaa lakisääteistä etuutta tai työkyvyttömyys johtuu lähinnä 
tapaturman psyykkisistä seurauksista. 
 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus asettaa korvauksen edellytykseksi 
vakuutetun terveydentilan tutkiminen kustannuksellaan määrää-
mällään lääkärillä. 

 
5 Vakuutusyhtiön vastuunrajoitukset 
Vakuutusyhtiö ei vastaa välillisistä vahingoista eikä vahingoista, 
jotka aiheutuvat verkkopankkipalveluiden toimintahäiriöistä tai 
vakuutusyhtiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuo-
lella olevista seikoista. 

6 Vakuutusmaksu  
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusturvan suuruuden ja vakuu-
tetun iän mukaan siten kuin vakuutuksen laskuperusteissa on 
tarkemmin määritelty. 

Vakavan sairauden turvassa vakuutusmaksuun vaikuttaa myös 
se, onko vakuutettu käyttänyt tupakkatuotteita 12 viimeksi kulu-
neen kuukauden aikana. Vakuutettu on velvollinen ilmoittamaan 
tupakkatuotteiden käytön aloittamisesta viimeistään seuraavan 
vakuutusmaksun eräpäivänä, jolloin vakuutusmaksu korotetaan 
tupakkatuotteita käyttävän henkilön maksun mukaiseksi. Maksu 
alennetaan tupakkatuotteita käyttämättömän henkilön mukaiseksi 
vakuutusyhtiön vastaanotettua kirjallisen ilmoituksen vakuutetun 
12 kuukautta kestäneestä tupakoimattomuudesta.  

Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuitata erääntynyt ja maksamaton 
vakuutusmaksu saman vakuutuksen perusteella maksettavasta 
vakuutuskorvauksesta. 

 

 

7 Vakuutusehtojen ja laskuperusteiden muuttaminen  
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perus-
teena on yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutos.  

Vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden sekä tapaturmas-
ta aiheutuvan kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden ja pysyvän 
haitan turvissa vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaih-
tuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopi-
musehtoja myös, kun perusteena on  
- uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys,  
- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos,  
- vakuutuksen korvausmenon muutos tai 
- muutos muussa vakuutusyhtiön toimintaan merkittävästi 

vaikuttavassa seikassa, johon vakuutusyhtiö ei kohtuudella 
voi olennaisesti vaikuttaa tai jonka seurauksia vakuutusyhtiö 
ei kohtuudella voi riittävästi rajoittaa.  

 
8 Vakuutuksen ja turvien alkaminen ja päättyminen 
Vakuutus tulee voimaan valittujen turvien osalta silloin, kun  
hakemus ja siihen liittyvä terveysselvitys on jätetty vakuutus-
yhtiölle tai sen asiamiehelle edellyttäen, että vakuutus voidaan  
myöntää. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakavan sairauden, pysyvän 
työkyvyttömyyden sekä tapaturmasta aiheutuvan kuoleman, 
pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvat päättymään 
kalenterivuoden lopussa. 

Yksittäinen turva päättyy vakuutustapahtumaansa ja vakuutus 
kokonaisuudessaan sinä päivänä, jona vakuutettu kuolee. Vii-
meistään ne päättyvät irtisanomiseen tai vakuutussopimuksessa 
sovittuna ajankohtana. 


