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

Produkt: Hälsoförsäkring

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?
Hälsöförsäkring är en frivillig personförsäkring, som kan beviljas en person som stadigvarande bor i Finland och som är högst 99 år gammal.
Försäkringen kan också tecknas för ett ofött barn. Varje skydd i försäkringen kan tecknas för antingen sjukdomar och olycksfall, för specificerade
sjukdomar och olycksfall eller enbart för olycksfall. Försäkringens omfattning kan du välja fritt i alla nedan nämnda skydd enligt ditt behov.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter kostnader som fastställts separat för varje
skydd i enlighet med den omfattning som du valt.
•

Vårdskydd – ersätter läkarbesök, läkemedel, undersökningar och operationer.

•

Kostnadsskydd – ersätter specialundersökningar, operationer och läkemedel samt läkarbesök i anslutning till
operationer eller specialundersökningar.

•

Tandskydd – ersätter vid olycksfall undersökning och
behandling av tänder samt läkemedel. För sjukdomars del
ersätts protetisk vård.

•

•

Konditionsskydd – ersätter kostnader för konditionstester
och experttjänster i anslutning till dem, om en hälso- och
sjukvårdsutbildad person rekommenderar dig motion på
grund av din sjukdom, skada eller annan omständighet som
äventyrar ditt hälsotillstånd.
Tilläggsvårdskydd – ersätter enligt ditt val följande kostnader:
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ

Kostnader för fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
Kostnader för funktionell terapi
Kostnader för psykoterapi
Specialkostnader
Kostnader för hemsjukvård
Kostnader för hemhjälp
Kostnader för ändringsarbeten i hemmet
Kostnader för vård i livets slutskede

Utvidgning till tävlingsidrott, specialgrenar och riskfyllda idrottsgrenar inom idrott:

Vad ingår inte i försäkringen?
x

Försäkringen ersätter inte behandling av sjukdom eller
olycksfall, om sjukdomen har börjat eller olycksfallet har
inträffat före försäkringen trädde i kraft.

x

Försäkringen ersätter endast behandling enligt de skydd
som du valt, som en läkare har ordinerat. Behandlingen
som ersätts ska även vara utförd av en läkare eller någon
annan hälso- och sjukvårdsutbildad person, i enlighet
med allmänt accepterad medicinsk praxis och nödvändig
för behandling av sjukdomen eller skadan.

x

Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott, specialgrenar
eller riskfyllda idrottsgrenar inom idrott utan separat
utvidgning.

x

Indirekta kostnader såsom rese-, inkvarterings- eller
måltidskostnader ersätts inte.

x

Försäkringen ersätter inte utan separat utvidgning undersökningar som gjorts eller behandlingar som getts utomlands.

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.
Kostnader som uppstått efter en uppsägning av försäkringen ersätts inte, även om olycksfallet inträffat eller sjukdomen brutit ut under försäkringens giltighetstid.

•

Vårdskydd för idrottare – ersätter i de valda grenarna
samma kostnader som Vårdskydd ersätter

•

Tandskydd för idrottare – ersätter i de valda grenarna
samma kostnader som Tandskydd ersätter

Kostnader för undersökning eller behandling ersätts inte,
om de föranleds av graviditet, förlossning, abort, barnlöshet
eller komplikationer i anslutning till dessa.

•

Tilläggsvårdskydd för idrottare – ersätter i de valda grenarna samma kostnader som Tilläggsvårdskydd ersätter

Kostnader ersätts inte, om de har förorsakats av missbruk av läkemedel eller alkohol eller bruk av något annat
rusmedel.

Varje skydd och för de kostnader som valts i tilläggsvårdsskyddet
har den maximiersättning och självrisk som du valt. Maximiersättningen är den övre gränsen för ersättningar som betalas i
alla skydd.
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Var gäller försäkringen?
Hälsoförsäkringen gäller överallt i världen. Ersättning betalas emellertid endast för kostnader som uppstått i Finland, såvida inte annat har
avtalats separat och om detta gjorts en anteckning i försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?
ʸʸ

Vid ansökan om försäkring ska ge du korrekta uppgifter, exempelvis ge sanningsenliga svar i hälsodeklarationen.

ʸʸ

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

ʸʸ

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

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.

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?
Skyddet i försäkringen börjar tidigast då det ansökts och hälsouppgifterna getts om den person som ska försäkras. Skyddet i försäkringen
upphör, när den skyddsspecifika maximiersättningen betalats eller då försäkringstagaren säger upp skyddet. Också försäkringsbolaget har i
vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet. Skydden i försäkringen upphör emellertid att gälla senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 100 år. Tandskydd som tecknats i händelse av sjukdomar upphör redan tidigare.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

