PirteTurva
S A I R A U S K U L U V A K U U T U S
PirteTurva -sairauskuluvakuutus korvaa
työterveyshuoltosopimuksen ylimenevän
sairaanhoidon osalta muun muassa
sairauksien ja tapaturmien tutkimusja hoitokuluja ja lääkärin määrämiä
lääkevalmisteita.

MIKSI PirteTurva?
Lyhyemmät sairauksien ja tapaturmien
aiheuttamat poissaolot: henkilöstösi pääsee
nopeasti ja tehokkaasti jatkohoitoon
Laajan sairaanhoidon kustannukset ovat
etukäteen vuositasolla budjetoitavissa

PIKAISTA PARANEMISTA
TYÖNTEKIJÄLLESI
PirteTurva-sairauskuluvakuutus on oiva tapa palkita ja
sitouttaa työntekijöitä. Sairauskuluvakuutuksella
työntekijä saa oikea-aikaista ja laadukasta hoitoa,
paraneminen nopeutuu, eivätkä hoidon kustannukset
ole työnantajan huolena.

Mitä PirteTurva sisältää?
PirteTurva korvaa sellaisia kuluja, joita
ei korvata esimerkiksi sairausvakuutuslain nojalla.

Sairauskuluvakuutus lyhentää
poissaoloja
Oikeaan aikaan saatu laadukas hoito lyhentää
sairauksien ja tapaturmien aiheuttamia poissaoloja.

•

Vakuutus edellyttää voimassaolevaa

PirteTurvalla vakuutettu työntekijä voi hakeutua

yleislääkäritasoista työterveyshuoltosopimusta

hoitoon mihin tahansa Pirten toimipisteeseen.

Tullinkulman Työterveys Oy:n kanssa.
•
•

Vakuutus korvaa työterveyshuoltosopimuksen

Yritys hyötyy myös siitä, että yrityksen sairaanhoidon

ylimenevän sairaanhoidon.

kustannukset ovat etukäteen vuositasolla

Vakuutuskorvauksen edellytyksenä on

budjetoitavissa.

työterveyslääkärin lähete tai määräys.
•

Vakuutus kattaa vain vakuutuksen

Mitä PirteTurva maksaa?

voimassaoloaikana sattuneiden tapaturmien
•

hoitokuluja.

Vakuutusmaksuun vaikuttaa vakuutetun ikä,

Vakuutus korvaa muun muassa sairauksien ja

sukupuoli, omavastuun määrä sekä vakuutusturvan

tapaturmien hoito- ja tutkimuskuluja, lääkärin

laajuus. Vakuutusmaksut ovat yleensä

määräämiä lääkevalmisteita ja

vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa.

sairaalamaksuja.
•

Hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä
vakuutuksen voimassaoloaikana on 42 047
euroa (korottuu indeksillä vuosittain).

•

Sairaalapäivämaksuja korvataan 42 euroa
päivältä, enintään 360 vuorokautta sairautta tai
tapaturmaa kohti.

•

Vakuutuksesta korvataan vain Suomessa
annettu hoito ja tehdyt tutkimukset.

Näin hankit PirteTurvan
Ota yhteyttä Pirten asiakkuuskoordinaattori Piia
Pulkkiseen, puhelimitse numeroon 040 767 3798 tai
sähköpostitse osoitteeseen piia.pulkkinen@pirte.fi.
Voit olla yhteydessä myös Turvan aluepäällikköön
Mikko Korhoseen, puhelimitse numeroon
0400 623 000 tai sähköpostitse osoitteeseen
mikko.korhonen@turva.fi.

Sairauskuluvakuutusta voi täydentää korvaamaan myös
fysikaalisen hoidon kustannuksia sekä matkakuluja
hoitoon hakeutumisesta.
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