Olycksfallsförsäkring för arbetstagare
för fritid
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,
Helsingfors, Finland
A-Försäkring Ab, 1715947-2, Helsingfors, Finland

Produkt: Omfattande olycksfallsförsäkring för fritid,
Olycksfallsförsäkring för fritid och
Motionsförsäkring för fritid

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

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Omfattande olycksfallsförsäkring för fritid, Olycksfallsförsäkring för fritid och Motionsförsäkring för fritid är sådana frivilliga försäkringar som avses i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, med vilka arbetsgivaren kan teckna ett skydd för de anställdas fritid. Arbetsgivaren kan försäkra
hela personalen i företaget eller en del av de anställda i företaget eller en arbetstagargrupp. Om det har avtalats separat, kan försäkringen beviljas
också som en individuell försäkring för en namngiven person. En förutsättning för att försäkringen för fritid ska beviljas är att den obligatoriska försäkringen för arbetstid som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har tecknats i samma försäkringsbolag.

Vad ingår i försäkringen?
Vi ersätter exempelvis vårdkostnader för olycksfall som
inträffat på fritiden, inkomstbortfall som beror på arbetsoförmåga, rehabilitering och kostnader som förorsakas av ett
bestående men. Ersättningar fastställs utgående från lagen
om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen ersätter inte exempelvis
sjukdomar hos försäkrade personer.

Omfattande olycksfallsförsäkring för fritid
täcker olycksfall som drabbar person eller personalgrupp
som antecknats i försäkringsbrevet, också vid idrott och
utomlands.
Olycksfallsförsäkring för fritid
täcker olycksfall på fritiden som drabbar person eller personalgrupp som antecknats i försäkringsbrevet, dock inte
hobbyidrottsgrenar som avgränsats utanför försäkringen.
Motionsförsäkring för fritid
ersätter arbetstagarna för olycksfall som inträffar vid
motionsutövande som ordnas eller ekonomiskt stöds av
arbetsgivaren.
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Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Skadefall ersätts bara då de är förenliga med definitionerna
i lagen och har inträffat under omständigheter som nämns
i lagen. Dessutom förutsätts att en skada eller sjukdom ska
ha ett sannolikt medicinskt orsakssamband med skadefallet.
Olycksfallsförsäkring för fritid ersätter inte olycksfall som
inträffat i fotboll, amerikansk fotboll, innebandy, ishockey,
utförsåkning och snowboardåkning, flygsport, dykning
med utrustning eller fridykning samt bergsbestigning och
isklättring.

Var är mina skydd i kraft?
Försäkringarna gäller under fritiden i Finland och utomlands.

Vilka är mina skyldigheter?
-

Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

-

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

-

Försäkringsbolaget ska meddela årligen före utgången av januari de uppgifter som inverkar på premien och som försäkringsbolaget
bett om.

-

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.

När börjar och slutar skyddet att gälla?
Försäkringsskyddet börjar tidigast från den tidpunkt då försäkringsbolaget har mottagit försäkringsansökan. Försäkringen upphör när
försäkringstagaren säger upp försäkringen. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.

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. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

