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Potilasvakuutuskeskuksen potilasvakuutusehdot 1.1.2010 alkaen
1 Vakuutuksen sisältö
Potilasvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan Suomessa harjoittaman terveyden- ja sairaanhoidon
yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko potilasvahinkolain (585/86) säädösten mukaan.
Terveyden- ja sairaanhoitona pidetään myös lääkkeen toimittamista silloin, kun siitä on lääkemääräys.
Potilaana pidetään myös veren, kudoksen tai elimen luovuttajaa sekä lääketieteellisen tutkimukseen osallistuvaa
henkilöä.

2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus
2.1 Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä esitettävä vakuutusyhtiön kieltäytymistodistus, joka ei
voi olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempi. Samalla vakuutuksenottajan on annettava oikeat ja täydelliset
vastaukset Potilasvakuutuskeskuksen (myöhemmin PVK) tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla
merkitystä vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan on vakuutuskauden aikana viipymättä oikaistava
PVK:lle antamansa tiedot, jotka hän on havainnut vääriksi tai puutteellisiksi.

2.2 Tiedonantovelvollisuus vakuutuskauden aikana
Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava PVK:lle, jos vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa
olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana on tapahtunut olennainen
muutos.
Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi
-

toiminnan laajeneminen
vakuuttamisvelvollisuuden päättyminen
muut muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta PVK:lle viimeistään muutosta seuraavan
vakuutusmaksun suorittamisen yhteydessä. Vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan muutoksesta
mahdollisesti aiheutuvan lisämaksun.

3 PVK:n vastuun alkaminen
Jos PVK on potilasvahinkolain 7 §:n mukaisesti myöntänyt vakuutuksen vakuutusyhtiön siitä kieltäydyttyä, PVK:n
vastuu alkaa samasta ajankohdasta, josta vakuutusyhtiön vastuu vakuutussopimuslain perusteella olisi alkanut,
jos yhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen.

4 Vakuutuskausi
Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy kalenterivuoden lopussa. Seuraavat vakuutuskaudet ovat kalenterivuoden
pituisia.
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5 Vakuutussopimuksen voimassaolo
Vakuutussopimus on voimassa, mikäli jäljempänä ei toisin määrätä (ks. kohta 9), vakuutuskausittain siihen
saakka, kunnes potilasvahinkolain mukainen vakuuttamisvelvollisuus päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisikaan
maksettu.

6 Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu lasketaan PVK:n soveltamien maksuperusteiden mukaan.
Vakuutusmaksu on joko kiinteä vuosimaksu tai palkkaan perustuva. Vakuutuksesta peritään vähintään
maksuperusteiden mukainen vähimmäismaksu. Palkkaperusteisen vakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan
etukäteen ennakkomaksuna ja lopullinen vakuutusmaksu määrätään vakuutuskauden päätyttyä. Erotus peritään
tai palautetaan tasoitusmaksuna.
Vakuutuksenottajan on kuukauden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä ilmoitettava PVK:lle tarpeelliset
tiedot yhtiön palkkailmoituksella lopullisen vakuutusmaksun laskemista varten.
PVK:lla on oikeus arvioida vakuutusmaksun peruste kuluneelta vakuutuskaudelta ja periä vakuutusmaksu
enintään nelinkertaisena, jollei vakuutuksenottaja toimita edellä mainittuja tietoja määräajassa PVK:lle. Näin
menetellään myös jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt kohdan 2 mukaisen tiedonantovelvollisuuden.

6.1 Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään PVK:n lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä.
Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien PVK:n vakuutusmaksusaatavien maksamiseen,
vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.
Vakuutusmaksu käytetään kuitenkin ensisijaisesti sen vakuutuksen hyväksi, jonka laskulla se on maksettu, ellei
vakuutuksenottaja ole kirjallisesti erikseen toisin ilmoittanut.

6.2 Vakuutusmaksun viivästyminen
Jos vakuutuksenottaja ei maksa vakuutusmaksua edellä kohdassa 6.1 tarkoitettuna eräpäivänä, PVK perii
myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen mitä verojen ja maksujen ulosotosta on säädetty.
Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle on ilmoitettava perittävä maksu ja
maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14
päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan.

7 Vakuutusmaksun palauttaminen vakuutuksen päättyessä
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, PVK:lla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka
sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan asiakkaalle.
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Palautettava maksu lasketaan voimassaolopäivien mukaan siten, että päivää kohti maksu on 1/360
vuosimaksusta. Palautettavasta vakuutusmaksusta vähennetään käsittelymaksuna maksuperusteiden mukainen
vähimmäismaksu.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos se on vähimmäismaksun suuruinen. Samoin
vakuutusmaksua ei palauteta, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt kohdassa 2 määritellyn
tiedonantovelvollisuuden. PVK voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet
vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat.

8 Sopimusehtojen ja vakuutusmaksun muuttaminen
8.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana
PVK:lla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, jos
-

Vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.1 mainitun tiedonantovelvollisuuden
Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tiedoissa on tapahtunut kohdassa 2.2 tarkoitettu muutos.

8.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa
PVK:lla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on
uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma,
suuronnettomuus)
korvausmenon tai kustannustason muutos.

8.3 Muutoksista ilmoittaminen ja voimaantulo
Jos PVK tekee ehto- tai maksumuutoksia, vakuutuksenottajalle ilmoitetaan muutoksista laskun
yhteydessä. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

9 Vakuutussopimuksen päättyminen
9.1 Vakuutuksenottajan oikeus vakuutuksen siirtoon
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi vakuutusyhtiöön vakuutuskauden aikana.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen
ottamisesta.

9.2 Vakuuttamisvelvollisuuden lakkaaminen
Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottajan potilasvahinkolain mukainen vakuuttamisvelvollisuus lakkaa ja
vakuutuksen-ottaja ilmoittaa vakuuttamisvelvollisuuden lakkaamisesta PVK:lle kirjallisesti ennen vakuutuskauden
päättymistä. Muuten vakuutuksenottajalta voidaan periä PVK:lle aiheutuneet kustannukset, kuitenkin vähintään
vakuutuksen vähimmäismaksu.
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10 Toimenpiteet vahingon sattuessa
Vakuutuksenottajan on toimitettava korvauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat omalla
kustannuksellaan PVK:lle asianomaisilla lomakkeilla.
Jos vakuutuksenottajalta tai muulta vahinkoon osalliselta vaaditaan korvausta, tulee hänen ohjata
korvausvaatimus
PVK:lle.
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