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

Produkt: Resenär-, resgods-, reseansvars- och
reserättsskyddsförsäkring

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?
Reseskydd för företag är en reseförsäkring som tryggar företagaren eller företagets anställda under arbets-, tjänste- och utlandsuppdrag. Försäkringen kan utvidgas att omfatta utöver arbets- och tjänsteresor också semesterresor på fritiden. Reseskydd för företag kan anpassas efter ditt
företags behov. Till den kan du välja resenär-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?
Kostnader och skador ersätts högst upp till det försäkringsbelopp
som antecknats i försäkringsbrevet.
Resenärförsäkring

•

Vad ingår inte i försäkringen?
Resenärförsäkringen ersätter inte exempelvis
tävlingsidrott eller träning för tävlingar, om inte annat
avtalats.

Vårdskydd – ersätter vårdkostnader som förorsakas av sjukdom eller olycksfall under resa, utan övre ersättningsgräns i
euro.

i försäkringsvillkoren nämnda riskutsatta idrottsgrenar,
såsom kampsport eller fallskärmshopp, om inte annat
avtalats.

Skydd vid avbruten resa – ersätter de kostnader som
förorsakats av en avbruten resa samt rese- och inkvarteringskostnader, om den försäkrade blir tvungen att lämna
ett evakuerings- eller katastrofområde för att sätta sig i
säkerhet.

sjukdom som förorsakats av missbruk av alkohol eller
läkemedel.

Dagpenningsskydd – vi betalar dagpenning till försäkringstagaren, om ett reseolycksfall förorsakar tillfällig arbetsoförmåga.

Resgodsförsäkringen ersätter inte exempelvis
motordrivna fordon eller luftfartyg.
skador till följd av att föremål förkommit eller kvarglömts.
slitage eller repning till följd av att föremål använts på
sedvanligt sätt.

•

Invaliditetsskydd – vi betalar en engångsersättning för sjukdom eller olycksfall under resa som förorsakar ett bestående
men.

Reseansvarsförsäkringen ersätter inte exempelvis

•

Dödsfallsskydd – vi betalar en engångsersättning till
förmånstagaren, om den försäkrade avlider på grund av
sjukdom eller olycksfall under resa.

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter inte exempelvis

•

Avbeställningsskydd – ersätter kostnader som förorsakas av
avbeställning av resa.

•

Skydd vid försening från resa eller väntan på resa – ersätter
kostnader som förorsakats till följd av försening från resa.

•

Skydd vid misshandel, kidnappning och kristerapi – ersätter
kostnader för sveda, värk och inkomstbortfall samt ersättning för psykiskt och fysiskt lidande.

För utlandsuppdrag kan till försäkringen också fogas
•

Hälsovårdsskydd – ersätter hälsovårdskostnader, såsom
hälsokontroller och vaccinationer.

•

Tandvårdsskydd – ersätter grundundersökningar och vård
som upprätthåller tändernas skick.

•

Skydd vid förlossning – ersätter förlossningskostnader i
tjänstgöringslandet eller i den försäkrades hemland.

Resgodsförsäkringen ersätter
•

plötsliga och oväntade skador på resgods, såsom att något
går sönder eller blir stulet.

•

nödvändiga anskaffningar, resgods försenas på utresan.

Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen ersätter
•

person- och sakskador som förorsakats någon annan och
som den försäkrade personen enligt lag är ersättningsansvarig för.

•

som förorsakats av advokat- och rättegångskostnader för att
juridisk hjälp anlitas i tviste- eller brottmål.
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skador som förorsakas den försäkrade själv eller en person som bor i samma hushåll som den försäkrade.
motpartens advokat- eller rättegångskostnader som
enligt dom eller överenskommelse ska betalas av den
försäkrade.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta
bli att betala ut ersättning helt och hållet.
Vårdkostnader som förorsakats av att sjukdom utbrutit
under resa ersätts under högst den i försäkringsbrevet
nämnda tiden från det att vården eller undersökningen
inletts.
Vårdkostnader som föranletts av olycksfall som inträffat
under resa ersätts i högst tre års tid från det att olycksfallet
inträffade.

Var gäller försäkringen?
Reseskydd för företag gäller under utrikesresor som antecknats i försäkringsbrevet, överallt i världen om inte annat avtalats.
Kontrollera ändå riskområden, på vilka försäkringsskyddets giltighet är begränsat. En utlandsresa börjar när du i Finland avlägsnar
dig från din bostad, din arbetsplats, din studieplats eller din fritidsbostad och din avsikt är att fortsätta resan direkt till ett resmål som
finns utanför Finlands gränser. Utlandsresan upphör när du från utlandet återvänder direkt till någon av de ovan nämnda platserna.
under inrikesresor som du gör till en plats som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från din bostad, arbetsplats, studieplats eller
fritidsbostad. En inrikesresa börjar, då du avlägsnar dig från ovan nämnda platser och slutar, då du återvänder till någon av de ovan
nämnda platserna. Reseförsäkringarna gäller aldrig på ovan nämnda platser eller under resor mellan de här platserna. På utlandsuppdrag gäller en försäkring även i den försäkrades dagliga livsmiljö och på semesterresor.

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.

-

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

-

De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

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 försäkringen gälla?
En fortlöpande försäkring börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp
skyddet. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.
En tidsbestämd försäkring träder i kraft tidigast från den tidpunkt då den har ansökts. Försäkringen upphör på den dag som är
antecknad i försäkringsbrevet.
Försäkringen upphör för den försäkrades del då den försäkrades anställnings-, tjänste- eller avtalsförhållande till försäkringstagaren
upphör. Resenärförsäkringen upphör dock senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 86 år.
Dagpenningsskyddet upphör åter senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan 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.

