Pohjolas
olycksfallsförsäkring
för företagare
PRODUKTBESKRIVNING

010002s 6.19

Gäller från 1.1.2016

I produktbeskrivningen beskrivs det centrala innehållet i försäkringen. Mer detaljerad information om vad försäkringen
innehåller och begränsningarna i den finns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt i försäkringsvillkoren;
Pohjolas olycksfallsförsäkringsvillkor för företagare. Försäkringsgivare är Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab.

Företagare – säkerställ ditt utkomstskydd och en snabb återhämtning efter ett olycksfall eller en yrkessjukdom.

Snabb återhämtning
Som företagare är din arbetsinsats hörnstenen i ditt företag och
kontinuiteten i verksamheten är beroende av dig själv. Till följd
av ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan din arbetsinsats helt
eller delvis minska och din företagsverksamhet äventyras. Därför
är ditt främsta mål som företagare att så snabbt som möjligt återhämta dig i arbetsfört skick.

Då FöPL-försäkringen upphör, upphör också olycksfallsförsäkringen för företagare.

Säkerställ ditt skydd i arbetet och på fritiden
En olycka kan inträffa när som helst. Vi rekommenderar att du
försäkrar dig själv med en försäkring för arbets- och fritid. Då har
du ett skydd dygnet runt mot olycksfall.

Om det inträffar en skada tryggar Pohjolas olycksfallsförsäkring för
företagare din utkomst och hos Pohjola Sjukhus eller en vårdinrättning som vi samarbetar med får du förstklassig och smidig vård.

Olycksfall som sker i arbetet och yrkessjukdomar ersätter vi ur
försäkringen för företagare för arbetstid. För fritiden kan du välja
mellan två alternativ.

Fungerande vårdkedja

Omfattande olycksfallsförsäkring för företagare gäller i nästan all
verksamhet utanför arbetet, också då du idrottar och på dina utlandsresor.

Med vår smidiga vårdkedja försnabbar vi avsevärt din återhämtning och återgång i arbetet. Vårt sjukhus Pohjola Sjukhus har på ett
betydande sätt lyckats förkorta vårdtiderna och detsamma är målet
med vårt nätverk av vårdinrättningar som vi samarbetar med.
I Pohjola Sjukhus får du på ett övergripande sätt alla nödvändiga
undersökningar och åtgärder samt all rehabilitering som behövs.
Pohjola Sjukhus har de bästa experterna och bildanalysapparaterna i landet.
En allvarlig skada kan leda till en lång period av rehabilitering och
arbetsoförmåga. Med en effektiv och rättidig rehabilitering främjar
vi återhämtningen av arbets- och funktionsförmågan samt förkortar tiden av arbetsoförmåga. Till vår kärnkompetens hör att i ett så
tidigt skede som möjligt inse behovet av rehabilitering.
För att försnabba rehabiliteringen och återgången till arbetet får
du i Pohjola Sjukhus tillgång till en arbetsmästare, som har ett
nära samarbete med våra rehabiliteringsrådgivare. Arbetsmästaren är expert på yrkesinriktad rehabilitering samt assisterar och
fungerar som koordinator i ärenden som gäller återgång till arbete.

För fritiden kan du också välja en mer begränsad olycksfallsförsäkring för företagare för fritid. Ur försäkringen betalas inte ersättning, om olycksfallet har förorsakats i någon av följande idrottsgrenar.
●●

fotboll

●●

amerikansk fotboll

●●

innebandy

●●

ishockey

●●

utförsåkning och snowboardåkning

●●

luftsport

●●

dykning med utrustning och fridykning

●●

bergs- och isklättring.

Du kan välja mellan tre omfattningar

Du kan teckna Pohjolas olycksfallsförsäkring för företagare, om
du har tecknat en pensionsförsäkring för företagare (FöPL-försäkring). Också dina familjemedlemmar, som har tecknat en FöPLförsäkring, kan försäkras med denna försäkring. Om du är en
nyetablerad företagare, kan du teckna försäkringen genast. Kom
ändå ihåg att teckna en FöPL-försäkring från samma dag, så att
ditt försäkringsskydd förblir i kraft.

Omfattning

Du har väl tecknat en FöPL-försäkring?
Arbetstid +

Arbetstid +

fritid

fritid
idrottsbegränsningar

Arbetstid

Vad ersätter vi dig och din familj?
Ur olycksfallsförsäkringen ersätter vi företagaren bland annat för
●●

sjukvårdskostnader

●●

inkomstbortfall vid arbetsoförmåga

●●

rehabilitering

●●

bestående men

Dessutom har den efterlevande maken och barnen rätt till familjepension om den försäkrade avlider till följd av olycksfall eller
yrkessjukdom.
Vad ersätts?

Ersättningstid

Sjukvårdskostna- Ersättning för nödvändig sjukvård; läkararvoden, Ingen maximitid.
der
läkemedel, undersöknings- och vårdkostnader,
förbrukningsartiklar samt sjukhusets vårddagsavgifter, också resekostnader vid sjukvård.

Speciellt
Ett villkor för att ersättning ska betalas är att undersökningen, vården
eller behandlingen har ordinerats
av en läkare och är nödvändig.

Undersöknings- Ersättning för nödvändig läkarundersökning, Nödvändiga och motiverade läkostnader
även om skadan eller sjukdomen inte visar sig karundersökningar från fall till
bero på olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom.
fall.
Dagpenning

100 %, om skadan utgör ett hinder för att utföra För högst ett år.
företagararbete
50 %, om skadan avsevärt begränsar utförandet
av företagararbete.
Dagpenningen är 1/360 av årsarbetsförtjänsten.

Dagpenning betalas för samtliga
dagar efter den dag då olyckan
skedde, om arbetsoförmågan har
pågått minst tre dagar i rad efter
olycksdagen.

Olycksfallspen- Olycksfallspensionen är 85 % av årsarbetsför- Tidigast ett år efter olycksfallet, Beviljas för en bestämd tid eller
sion
tjänsten, fr.o.m. 65 år 70 %.
ingen maximitid.
tills vidare, då arbetsförmågan har
minskat med åtminstone 10 %.
Yrkesinriktad
rehabilitering

För rehabiliteringstiden rehabiliteringspenning Ingen maximitid.
och kostnaderna för rehabilitering.

Rehabilitering är bland annat arbetsprövning, yrkesinriktad omskolning, företagsstöd.

Rehabilitering av Ersättning t.ex. för fysioterapi, rehabiliteringspe- Ingen maximitid.
funktionsförmåga rioder och rehabiliteringsundersökningar, hjälpmedel, anpassningsträning och ändringsarbeten
i hemmet.
Serviceboende: på lagen baserad fast ersättning
Menersättning

Ersättning som motsvarar invaliditetsklassen Betalas tidigast ett år efter
(invaliditetsklass 1–5) eller fortlöpande ersätt- olycksfallet eller från det att
ning (6–20), då skadan eller sjukdomen lämnar yrkessjukdomen uppdagats.
ett bestående men.

Egna inkomster, eget arbete eller
egna hobbyn inverkar inte på ersättningsbeloppet.

Vårdbidrag

Dagersättning på grund av behov av vård, hjälp, Ingen maximitid.
övervakning eller handledning till följd av skadan.

Betalas inte för tiden för sjukhuseller anstaltsvård.

Klädbidrag

Dagersättning för slitage på kläder orsakat av Ingen maximitid.
protes eller hjälpmedel.

Förutsätter långvarigt bruk av protes eller hjälpmedel.

Tilläggskostnader
för hemvård

Skäliga och nödvändiga tilläggskostnader: t.ex. För högst ett år.
för städning, snöarbete och motsvarande.

Sakskador

Ersättning för glasögon, hörapparat, tandpro- Engångsersättning
tes, protes eller motsvarande som gått sönder i
samband med olycksfall.

Familjepension

Högst 70 % av årsarbetsinkomsten om den för- Ingen maximitid för den eftersäkrade avlider till följd av olycksfall eller yrkes- levande maken. Rättigheten
sjukdom.
upphör vid nytt äktenskap eller
motsvarande.
Den efterlevande makens egna inkomster vid
den anställdas frånfälle kan minska pensionen För barn fram till 18 års ålder.
tidigast ett år räknat från dödsfallet.
För barn som studerar eller är
arbetsoförmögna fram till 25 års
ålder.

Begravningshjälp

Ersättningssumma som fastställs enligt dödsåret Engångsersättning
och som betalas till dödsboet.

Dessutom ersätts kläder och ringar
som klippts upp i samband med
första hjälpen.
Övriga sakskador ersätts inte.
Som efterlevande make räknas
endast en (1) person: make, part i
registrerat partnerskap eller sambo, om gemensamt barn eller av
notarie bestyrkt avtal om inbördes
underhåll.

I tabellen presenteras de vanligaste ersättningarna. Detaljerade ersättningar har fastställts i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.
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Ersättningarna i förhållande till andra förmåner
Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för arbetstid har
prioritet framför alla andra socialförsäkringar.
Om ett olycksfall är en trafikskada som inträffat i arbetet eller på
en arbetsfärd, betalas ersättning för personskada i första hand ur
företagarens olycksfallsförsäkring. En företagare kan också få til�läggsersättning ur trafikförsäkringen.
Olycksfallsförsäkringen har prioritet också framför arbetspension
och sjukdagpenning. Arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten samordnar en för samma tid beviljad förmån med
en ur olycksfallsförsäkringen betald ersättning för inkomstbortfall.
I olycksfallsförsäkringen för fritid avdras från dagpenningen kalkylmässigt en andel som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och från olycksfallspensionen pension som utbetalas
med stöd av annan lag.
I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns vissa
begränsingar som gäller ersättningsgilla skador. Ur försäkringen
för fritid ersätts inte exempelvis en trafikskada. I en sådan situation kan du ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen.

Kom ihåg att fylla i en olycksfallsanmälan
Om det sker ett olycksfall

Premien kan du dra av i ditt företags beskattning och behändigt
betalas i poster.

Anmälan om ändringar
Väsentliga ändringar i företagsverksamheten som inverkar på
olycksfallsförsäkringen, ska alltid anmälas till försäkringsbolaget.
Sådana ändringar är exempelvis ändringar i det arbete som utförs
(yrkesbeteckning) och i FöPL-arbetsinkomsten.

Behandling av personuppgifter
Pohjola Försäkring ska behandla kundernas personuppgifter i
enlighet med de bestämmelser som gäller samt på det sätt som
närmare beskrivs i dataskyddsklausulen och -beskrivningen. Kunden ska ges rekommendationen att ta del av den här dataskyddsinformationen. Dataskyddsklausulen och -beskrivningen finns
tillgängliga på nätsidan op.fi och Pohjola Försäkrings kundbetjäningsställen.

Försäljningsprovisioner för försäkringar
Försäkringsbolaget betalar en fast provision som baserar sig på en
procentuell andel av premien eller på antalet försäkringar.
På provisionen och dess storlek inverkar försäkringsprodukten
och försäljningskanalen.

1.

Fyll i en olycksfallsanmälan i vår nättjänst så fort som möjligt.

Provisionen betalas till ombudet eller den anställda på försäkringsbolaget.

2.

Sök vård hos Pohjola Sjukhus eller annan vårdinrättning som
vi samarbetar med och meddela att din försäkring tecknats
hos oss.

Ta kontakt

På våra hemsidor pohjola.fi hittar du kontaktuppgifter för Pohjola
Sjukhus och andra vårdinrättningar vi samarbetar med samt omfattande instruktioner för hur man gör i händelse av ett olycksfall.
Då du tecknar försäkringen, se till att du också ingår ett avtal om
nättjänster med oss och bekanta dig med tjänsten innan en skada
inträffar.

Försäkringspremie
Premiegrund är företagarens årsinkomst, som är lika stor som arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Dessutom inverkar på premien
det arbete som utförs (yrkesbeteckning) och försäkringstagarens
bransch samt riskklass enligt Suomen Asiakastieto. Premieperioden är ett kalenderår och vi justerar premien årligen.

Nättjänster på adresserna
●●

op.fi

●●

a-vakuutus.fi

●●

pohjola.fi

●●

pohjolasairaala.fi

Försäkringarnas servicenummer är
Pohjola Försäkring 010 253 0022 och A-Försäkring 0304 0506
Samtal till 010 253 0022 kostar i Finland med fast telefon 0,0828
euro/samtal + 0,0595 euro/minut och med mobiltelefon 0,0828
euro/samtal + 0,1704 euro/minut och samtal till 0304 0506 kostar i Finland med fast telefon och med mobiltelefon 0,0835 euro/
samtal + 0,12 euro/min. I priserna ingår 24 % moms. Våra kundsamtal bandas bl.a. för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen. Läs mer om ämnet på op.fi/datskydd.

Olycksfall

Skadeanmälan

Vård

Återhämtning

Om en olycka inträffar
är det viktigaste att
behandla skadan.

En skadeanmälan gör
du enklast och smidigast via vår nättjänst.

I Pohjola Sjukhus får din
ortopediska skada bästa
möjliga vård.

Med god vård återhämtar du dig snabbt och
kan återgå i arbetet
samt njuta av din fritid.

Våra samarbetsparter
får dig snabbt i skick.

Pohjola Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudbransch försäkringsverksamhet. Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer 1458359-3.
A-Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudbransch försäkringsverksamhet. Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer 1715947-2.

