Trafik- och krisskyddsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,
Helsingfors, Finland

Produkt: Trafik- och krisskyddsförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktguiden, försäkringsvillkoren
och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring som ska tecknas för motorfordon. Den ersätter person- och sakskador som förorsakas av ett motorfordon som används i trafik. För bilar och motorcyklar finns i trafikförsäkringen ett bonussystem, utifrån vilket man för skadefria försäkringsperioder beviljar en premierabatt upp till 80 %. Bonusklassen stiger efter varje skadefritt år eller minskar efter en ersättningsgill skada i enlighet med de tabeller
som presenterats i försäkringsvillkoren och produktguiden.
Krisskyddsförsäkringen är en frivillig försäkring som ger ett tilläggsskydd med trafikförsäkringen.

Vad ingår i försäkringen?
Trafikförsäkringen
ersätter utan maximiersättning personskador som förorsakats av att motorfordon används i trafik.

Vad ingår inte i försäkringen?
Trafikförsäkring

x

ersätter egendomsskador som förorsakats utomstående.
ersätter vid en fordonskollision skadorna på den oskyldiga
partens fordon.
Vid egendomsskador är det maximala ersättningsbeloppet
5 miljoner euro för varje trafikförsäkring som är ansvarig
för en skada.
•

Krisskyddsförsäkring, dvs. ett tilläggsskydd i händelse av
olyckor
Dödsfall på grund av olycksfall – ersätter 15 000 euro,
om försäkringstagaren avlider till följd av en trafikskada där
det försäkrade fordonet är part i skadan. Ersättning utbetalas till anhöriga eller de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.
Kristerapi – ersätter kostnader för kristerapi som läkare
eller psykolog gett den försäkrade och som läkare har
ordinerat. Ersättningen är högst 1 500 euro.
Rese- och övernattningskostnader – ersätter högst två
närståendes resekostnader en gång från hemorten till den
ort där den försäkrade som skadats vårdas och tillbaka
jämte övernattningskostnader. Ersättningen är högst 1 000
euro.
Hemhjälp – ersätter kostnader för skaffande av nödvändig
hemhjälp till den försäkrade. Ersättningen är högst 500
euro.
Konvalescensersättning – betalar ersättning för åtgärder
som främjar tillfrisknandet av en försäkrad som skadats i
en olycka, högst 100 euro.

I trafikförsäkringslagen föreskrivs vad som inte ingår i
försäkringen. Trafikförsäkringen ersätter exempelvis inte
skador på ditt fordon, och inte heller på egendom i ditt
fordon.

Krisskyddsförsäkring

x

Försäkringen ersätter inte kostnader som inte är en följd
av personskador som förorsakats av trafikskadan.

x

Ur försäkringarna betalas inte ersättning, om skadan
vållats uppsåtligen. Ersättningen kan nedsättas eller
avslås, om skadan har förorsakats av grov oaktsamhet.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
I trafikförsäkringslagen fastställs ersättningsbegränsningar.
Ersättning betalas inte exempelvis:
om den skadelidande har framfört fordonet under påverkan
av alkohol eller något annat berusningsmedel, eller av
samverkan mellan sådana ämnen, kan den ersättning som
ska utbetalas till honom eller henne nedsättas eller avslås.
personskador som avsiktligt förorsakats en själv ersätts
inte.
vid personskador som förorsakats en själv av grov oaktsamhet, kan den ersättningen som ska utbetalas till honom
eller henne nedsättas eller ersättningen avslås.
Krisskyddsförsäkring
Ersättning för dödsfall betalas inte om den försäkrade
avlider efter det att ett år har förflutit efter händelsen.
Kristerapin måste påbörjas och ges inom sex månader efter
försäkringsfallet.
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Var gäller försäkringen?
Trafikförsäkringen gäller
I länderna inom Europeiska ekonomiska området och Schweiz. I dessa länder ersätts en skada som du har förorsakat antingen enligt
lagarna på skadeplatsen eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om den ger ett bättre skydd.
i länder som undertecknat avtalet om grönt kort med undantag för Kosovo, norra delen av Cypern och Nagorno-Karabach. I länder som
undertecknat avtalet om grönt kort ersätts skador som du förorsakat enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade.
ʸʸ

Ersättningsbeloppen och -praxisen kan vara otillräckliga för föraren och passagerarna. Om du till exempel reser till Ryssland, rekommenderar vi att du och passagerarna i ditt fordon har en resenär- och olycksfallsförsäkring.

Krisskyddet gäller
i Finland.

Vilka är mina skyldigheter?
ʸʸ

Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter om fordonets ägare och innehavare samt om fordonets användningsändamål.

ʸʸ

Om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då avtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet, ska försäkringsbolaget underrättas om dem.

ʸʸ

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. I vissa situationer
förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Trafikförsäkringen ska vara i kraft redan när fordonet registreras. Trafikförsäkringen träder i kraft tidigast, då den har ansökts. Trafikförsäkringen gäller tills vidare, om den inte upphör på det sätt som avses i trafikförsäkringslagen.
Krisskyddsförsäkringen gäller högst lika länge som den trafikförsäkring, som den beviljades med. Försäkringen börjar gälla tidigast den dag
då den har sökts. Krisskyddsförsäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt
att säga upp Krisskyddsförsäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp trafikförsäkringen, då
ʸʸ

ett avställt fordon inte används i trafik.

ʸʸ

ett oregistrerat fordon inte används i trafik.

ʸʸ

fordonet har tillgripits och en anmälan har gjorts till polisen och försäkringsbolaget om det.

Trafikförsäkringen upphör utan uppsägning, om du tecknar en trafikförsäkring i ett annat försäkringsbolag, säljer fordonet och uppgift om
det har sänts till försäkringsbolaget, eller om fordonet slutgiltigt tas ur trafik.
Krisskyddsförsäkringen kan du säga upp när som helst.
Uppsägningen kan göras i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till försäkringsbolaget. Du kan
inte säga upp försäkringen per telefon.

