Patientförsäkring
Handling som innehåller uppgifter om försäkringen
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,
Helsingfors, Finland

Produkt: Patientförsäkring

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 gäller det?
Med patientförsäkring avses en sådan lagstadgad försäkring enligt patientskadelagen ur vilken ersättningar betalas för en personskada som orsakats
en patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Som hälso- och sjukvård anses även en på recept baserad distribution av medicin. Som
patient anses även den som donerar blod, vävnader eller organ samt en frisk person som undersöks i samband med medicinsk forskning.

Vad omfattar försäkringen?
I samband med hälso- och sjukvård
En personskada som orsakats en patient ersätts i enlighet
med de ersättningsgrunder och bestämmelser som finns
i patientskadelagen. Ersättningsgrunder är vårdskada, fel
i en sjukvårdsapparat eller ett sjukvårdsinstrument, infektionsskada, olycksfallsskada, skada i en behandlingslokal
eller i en behandlingsutrustning, skada vid distribution av
medicin och oskälig skada.
Vid personskada finns det inget maximiersättningsbelopp.

Vad omfattar försäkringen inte?
Obetydliga personskador.

Finns det begränsningar för
försäkringsskyddet?
Försäkringen ersätter inte skador som inträffat utanför
Finlands geografiska område.
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Var gäller försäkringsskyddet?
Inom de geografiska mark-, luft- och havsområdena i Finland.

Vilka är mina skyldigheter?
-

Att vid avtalsskrivandet ge korrekt och noggran information.

-

Att utan dröjsmål göra en anmälan om felaktig, bristfällig eller förändrad information som anknyter till försäkringen. Att betala
försäkringspremien i tid.

Hur och när ska jag betala premien?
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

När börjar och slutar försäkringsskyddet?
Försäkringsskyddet börjar gälla när försäkringstagaren och försäkringsbolaget kommer överens om startdatum, och den gäller under
den överenskomna försäkringsperioden. Den första försäkringsperioden upphör alltid vid utgången av kalenderåret.
Försäkringsskyddet upphör att gälla när försäkringstagaren skriftligen säger upp försäkringen för att denna ska överföras till ett annat försäkringsbolag under försäkringsperioden.
Försäkringsskyddet upphör att gälla utan uppsägning när försäkringstagarens försäkringsskyldighet enligt patientskadelagen upphör
och försäkringstagaren har gjort en skriftlig anmälan om detta till försäkringsbolaget innan försäkringsperioden upphör.
Försäkringsskyddet upphör att gälla vid utgången av försäkringsperioden när försäkringsbolaget skriftligen har sagt upp försäkringen
senast en månad före utgången av försäkringsperioden.
Försäkringen upphör att gälla på grund av en obetald premie vid utgången av försäkringsperioden, om hela premien för försäkringsperioden inte har betalats före utgången av perioden.

Hur säger jag upp avtalet?
Uppsägningen ska ske skriftligen och ett intyg över att en ny försäkring tecknats ska bifogas anmälan om uppsägning.

