
Vakuutustodistus ja
toimintaohje
Tapaturmavakuutus: Perus- ja esikoululaiset, päivähoitolapset

Vakuutuksenottajan edustaja täyttää tiedot alle ja vahvistaa, että ko. henkilö kuuluu vakuutuksen piiriin tapaturman sattumishetkellä.
Vakuutetun nimi ja henkilötunnus:
Tapaturman sattumispäivä:

Tässä vakuutustodistuksessa mainittu vakuutuksenottaja on ottanut ryhmätapaturmavakuutuksen, jossa yllä mainittu henkilö on
vakuutettuna. Vakuutus korvaa vakuutetulle vakuutetussa toiminnassa sattuneet vahingot vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan
valitsemien vakuutusmäärien mukaisesti. Vakuutusyhtiö ottaa kantaa vahingon korvattavuuteen saatuaan kaikki vahinkoon
liittyvät asiakirjat ja antaa asiasta korvauspäätöksen.

Tämä suoralaskutuksen mahdollistava vakuutustodistus on käytössä ainoastaan yksityisessä terveydenhuollossa.

Ohje lapsen huoltajalle tapaturman sattuessa

 Jos lapsen tapaturmavamma vaatii lääkärin hoitoa, vie hänet hoidettavaksi valitsemaasi paikkaan. Suosittelemme
yhteistyökumppaneitamme (Terveystalo, Mehiläinen, Pihlajalinna, Aava), joiden kanssa olemme erikseen sopineet alempana
kerrotusta suoralaskutuksesta.

 Hoitolaitos (tarvittaessa myös muu kuin Ifin yhteistyökumppani) saa laskuttaa tapaturman hoitokulut suoraan Ifiltä
esittäessäsi tämän todistuksen. Sinun ei tarvitse täyttää vahinkoilmoitusta, vaan vakuutuksenottaja hoitaa sen puolestasi.

 Jos sinulle aiheutuu muita kuluja (esim. matka- tai lääkekulut), voit hakea niistä korvausta täyttämällä korvaushakemuksen
osoitteessa if.fi/internetplus. Merkitse yllä mainittu vakuutusnumero korvaushakemukseen, niin käsittely sujuu nopeammin.

 Säästä alkuperäiset kulutositteet. Jos tarvitsemme lisätietoja tai kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä.

 Tarvittaessa saat lisäohjeita numerosta 010 19 17 15 tai sähköpostilla personal@if.fi.

Ohje hoitolaitokselle suoralaskutusta varten

 Tämä todistus antaa hoitolaitokselle oikeuden laskuttaa vakuutetun päivähoitolapsen, esikoululaisen tai peruskoululaisen
tapaturman hoidosta aiheutuneet kulut suoraan Ifiltä. Laskusta tulee ilmetä vakuutetun nimi ja henkilötunnus, jotta
pystymme käsittelemään sen.

 500 euroa ylittäviin hoitokuluihin tulee pyytää Ifistä maksusitoumus sähköisesti tai toimittamalla maksusitoumuspyyntö
osoitteeseen tallennuspalvelu@if.fi.

 Jos hoitolaitoksella on käytössä Kelan suorakorvausmenettely, tulee Kela-korvaus vähentää ennen laskutusta.

 Kustannusten korvattavuus ratkaistaan kaikkien tarvittavien asiakirjojen saavuttua Ifiin. Hoitolaitokselle ilmoitetaan, jos
joitain kustannuksia ei voida vakuutuksen perusteella korvata.

 Ifin yhtiötiedot: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Y-tunnus 1602149-8.

o Verkkolaskut (ensisijainen laskutustapa): Verkkolaskuosoite 003716021498MEDI. Operaattori Basware Oyj.
Välittäjän tunnus BAWCFI22.

o Paperilaskut: If Vakuutus, Yritysten vapaaehtoiset henkilövahingot, PL 2036, 20025 IF.

Vakuutuksenottaja: Nokian kaupunki
Vakuutusnumero: SP3003547.1.5


