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MYEL-vakuutuksen edut
MYEL-vakuutettuna apurahansaajana Mela-turvaasi sisältyy työeläkevakuutuksen lisäksi automaattisesti MATA- 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. MYEL-vakuutetut ovat myös lyhyen ajan sairausturvan eli Mela-sairaus- 
päivärahan ja ryhmähenkivakuutuksen piirissä. Voit täydentää vakuutusturvaasi vapaa-ajan MATA-tapaturma- 
vakuutuksella.

MYEL-vakuutuksen päättyessä myös työajan ja vapaa-ajan MATA-vakuutukset päättyvät. Jos jatkat työsken-
telyäsi toisella apurahalla välittömästi edellisen päätyttyä, hae uutta vakuutusta jo ennen kuin edellinen päättyy. 
Tällöin vakuutusturvasi jatkuu katkeamatta. 

Uusi apuraha – uusi vakuutus
Kun saat uuden apurahan, muistathan tehdä myös uuden vakuutushakemuksen Melaan. Jokainen vähintään 4 kuu- 
kaudeksi myönnetty apuraha on vakuutettava erikseen.

Uuden vakuutushakemuksen teet kätevästi Melan sähköisissä asiointipalveluissa. Myös Mela-sairauspäivära- 
han hakeminen onnistuu netissä. Asiointipalveluissa näet asiakas- ja vakuutustietosi sekä sinulle maksetut kor- 
vaukset. Kirjaudu asiointipalveluihin omilla verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut.

Apurahatyön keskeytys
Voit keskeyttää vakuutuksesi mm. lapsen syntymän, sairauden tai muun ansiotyön perusteella. Edellytyksenä  
on, että olet saanut apurahan myöntäjältä kirjallisen hyväksynnän keskeytyksestä. Keskeytys voidaan myöntää  
aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua vakuutuksesi alkamisesta. Lisäksi apurahatyötä on oltava jäljellä vähintään  
4 kuukautta keskeytyksen jälkeen.

Apurahojen yhdistäminen
Voit yhdistää voimassaolevaan vakuutukseesi uuden apurahan, mikäli sen myöntäjä ja käyttötarkoitus ovat edel- 
leen samoja ja työskentely jatkuu katkeamatta. Yhdistettävän apurahan on oltava kestoltaan vähintään 1 kuukau-
den mittainen. Yhdistämistä on haettava ennen kuin uudella apurahalla työskentely päättyy.

Ilmoita muutoksista
Ilmoita työskentelyn keskeytyksestä ja apurahojen yhdistämisestä Melan nettisivuilta löytyvällä Hakemus olo-
suhdemuutoksesta -lomakkeella. Käytä lomaketta myös silloin, kun apurahatyöskentelysi päättyy ennakoitua 
aikaisemmin etkä käytä koko apurahaasi.

Käytä oikeaa viitenumeroa
Huomaathan, että viitenumero on laskukohtainen. Maksamattomien laskujen viitenumerot voit tarkistaa sähköi- 
sissä asiointipalveluissa.

Viivästyskorko
MYEL- ja MATA-vakuutusmaksujen vuotuinen viivästyskorko on 4 % 1.6.2016–31.12.2018 välisenä aikana.

Seuraa meitä Facebookissa
Palvelemme asiakkaitamme myös Facebookissa Apurahansaajien Mela -sivulla. Seuraa ja saat ajankohtaiset 
tiedot ensimmäisenä!


