Frivillig olycksfallsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors,
Finland

Produkt: Frivillig olycksfallsförsäkring

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?
En frivillig olycksfallsförsäkring är en försäkring i händelse av olycksfall. Försäkringen tecknas för en viss funktion, till exempel för talkoarbete.
Försäkringen gäller för viss tid. Ibland kan försäkringen också beviljas genom ett separat avtal som en fortlöpande försäkring.

Vad ingår i försäkringen?
Följande ersättningsformer kan ingå i försäkringen:
•

Vårdersättning – vi ersätter kostnader för undersökning
och behandling som förorsakats av ett olycksfall.

•

Dagpenning – vi betalar dagpenning för de dagar den
försäkrade är oförmögen till arbete på grund av olycksfallet.

•

Menersättning – vi betalar ersättning, om den försäkrade
får ett bestående fysiskt men av olycksfallet.

•

Dödsfallsersättning – vi betalar dödsfallsersättning till den
försäkrades anhöriga eller till någon annan förmånstagare
som meddelats försäkringsbolaget.
I ersättning betalas högst det gällande försäkringsbeloppet
som du valt.

Vad ingår inte i försäkringen?
x

Försäkringen gäller endast i den verksamhet som den har
tecknats för.

Vårdersättning

x

Försäkringen ersätter inte kostnader för undersökning
eller behandling, om den inte har ordinerats av en läkare.
Behandlingen som ersätts ska även vara utförd av en
läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården, i enlighet med allmänt accepterad
medicinsk praxis och nödvändig för behandling av en
kroppsskada.

x

Kostnader för behandling och undersökning ersätts
inte, om det föreligger rätt till ersättning med stöd av
sjukförsäkringslagen eller någon annan lag.

Dagersättning

x

Ersättning betalas för högst 360 dagar.

Menersättning

x

Vid bedömning av men beaktas endast skadans
medicinska art. Till exempel den skadelidandes yrke eller
intressen påverkar inte bedömningen av men.

Dödsfallsersättning

x

Ersättning betalas inte, om den försäkrade avlider mer än
tre år efter det att olycksfallet inträffat.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Skada som den försäkrade förorsakat uppsåtligen ersätts
inte. Ersättningen kan nedsättas, om den försäkrade har
förorsakat skadan av grov oaktsamhet.
Som vårdkostnader ersätts exempelvis inte kostnader för
fysikalisk eller därmed jämförbar behandling, om det inte är
fråga om behandling som ordinerats av en läkare efter en
operation eller gipsning.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller överallt i världen under omständigheter som anges mera i detalj i försäkringsbrevet. Försäkringens giltighetsområde
kan begränsas genom ett separat avtal

Vilka är mina skyldigheter?
ʸʸ

Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

ʸʸ

Observera, att försäkringsbolaget kan välja på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning undersöknings- och
vårdåtgärderna ska utföras, om detta inte medför oskäligt besvär för den försäkrade.

ʸʸ

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
En tidsbestämd försäkring börjar när den har ansökts och premien har betalats. Försäkringen upphör när den avtalade tidsfristen har
förflutit.
Om det separat har avtalats om att försäkringen är en fortlöpande försäkring, börjar försäkringen gälla tidigast när den har sökts.
Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp den. Försäkringsbolaget har också i vissa fall rätt att säga upp försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till
försäkringsbolaget. Premie uppbärs då för den tid försäkringen är i kraft, dock minst minimipremien. Du kan inte säga upp försäkringen
per telefon.

